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Assistents
: 37 persones
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentació
Informe del curs passat
Objectius del curs 20152016
Votació del nous membres a la Junta Ampa.
Informe Econòmic
Informe de les comissions 20142015.
Votació de nous membres a la Junta de l’ Ampa
Torn obert de paraula

1. Presentació
 La Presidenta entrant de la Junta de l’Ampa, Mar Ferrando, dóna la
benvinguda al nou curs.
 Es presenten els membres de la junta de l'Ampa: Mar Ferrando (presidenta),
Cel∙la Mondéjar (Secretària), Hugo Rodríguez (Tresorer) i els vocals Maia
Carbonell, Anna Llucià, Andrés Di Masso i Sarà Solà.
La presidenta de l'Ampa destaca la tranquil∙litat i bon ambient en l'inici de curs
i la confiança que de moment desperta el nou equip directiu, que està molt
receptiu a les propostes que s'estan fent des de l'Ampa.
Recorda els canals que se segueixen per transmetre la informació que afecta
a les classes i que són:
1Si és una qüestió personal, parlar directament amb la mestra
2Si és una qüestió que afecta al grupclasse, traslladarho a la mestra a través
dels delegats
3Tot allò que passa a les classes i dubtes de com tractarho, traslladarho a
través dels delegats a les reunions mensuals amb la junta de l'Ampa
4.La Junta de l'Ampa trasllada les qüestions de les classes, de les comissions i
d'escola a les reunions mensuals amb l'equip directiu
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Intervé una mare per comentar la necessitat de nous materials de joc a les
aules del parvulari independentment de que les famílies en fem donatius tal i
com l’escola demana. La Junta n’està al corrent.
Una altra intervenció destaca el poder de les famílies per aconseguir canvis a
l’escola tal i com exemplifica el procés viscut el curs passat.
2. Informe del curs passat.
 La Secretària de la Junta de l’Ampa, Cel.la Mondéjar, 
explica com el curs
passat es va aconseguir canviar la direcció del centre, que era el mandat que
havia sortit en les dues Assemblees extraordinàries que es van fer el març i el
maig del 2015.
La Secretària comenta la tristesa produïda per la marxa de mestres i de
famílies que formaven part de l’escola les quals apreciàvem alhora que el
sentiment d’optimisme per l’arribada de noves docents.
 La Cel.la destaca també la creació, el curs passat, de la comissió d’Hort així
com de la introducció de l’esmorzar a mig matí al parvulari, tan perseguit per
les famílies des de feia anys.
 Una mare pregunta si el nou claustre de l’escola és interí i si canviarà el curs
vinent. La Junta respon que sí és interí però que el consorci ha demostrat
intenció d’apostar per la seva continuïtat.
3. Objectius del curs 20152016
La nova Vocal de la Junta de l’Ampa, Sara Solà, explica els objectius plantejats
per el curs 20152016:
o

Treballar amb l’equip directiu per tractar temes d'escola i fer
seguiment del relleu de direcció.

o

Assabentarnos de quina manera poder participar com a famílies
de preses de decisió a l’escola sobre el seu ideari, projecte
educatiu, metodologia emprada, etc.

o

Reforç del Consell Escolar tenint en compte que aquest és un
òrgan decisiu encara al nostre centre tot i que la LOMCE ja no
obligui a que així sigui. Es proposa que els i les representants de
les famílies al Consell Escolar així com la representant de l’Ampa,
funcionin com una comissió més per tal d’anar a una. Que per
tant, assisteixin a la reunió mensual de la Junta amb delegats i
comissions. Es comenta als membres del Consell que hi ha
famílies disposades a ferne el relleu en cas que aquest nou
plantejament els suposi massa volum de feina.

o

Promoure les colònies dins del calendari lectiu de l'escola.
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o

Demanar a l’escola de quina manera abordarà el projecte
d’Emocions i sentiments en cada aula a causa de la sensació de
que no tots els cursos hi donen la mateixa importància.

o

Optimitzar els recursos escola: controlar fotocòpies, reduir
consumibles, generar espais d'intercanvi…

o

Intentar crear una comissió o un grup de famílies que estudiïn la
possibilitat de fer del nostre un Pati Obert.

o

Mantenir nets els espais comuns de l'Ampa: magatzem soterrani i
local de l’Ampa.

o

Supervisar tot allò referent al temps de migdia i a les activitats
extraescolars.

4. Crida a la participació en les comissions.
La Vocal de la Junta de l’Ampa, Anna Llucià, anima a tots els i les assistents a
participar en les diferents comissions existents a l’escola així com a crearne de
noves o bé a fer propostes i actuacions puntuals. També demana traslladar
aquesta crida a totes les altres famílies del centre per tal de fer extensiva la
participació.
5. Informe econòmic.
 Hugo Rodríguez, Tresorer de la Junta de l’Ampa, postposa per a la propera
assemblea l’aprovació del balanç econòmic del curs passat. No s’ha pogut
tancar a temps per falta d’informació per part dels administratius de l’escola.
 El Tresorer presenta un pressupost per aquest curs 20152016, com a
plantejament d’entrada. S’explica cada despesa.
Es comenta la intenció de deixar de pagar els 700€ anuals d’interessos de
Caixa de Catalunya. Per al canvi, s’han estudiat una opció de banca ètica i la
Caixa d’Enginyers, i cap d’elles no ens beneficien. S’expliquen pros i contres.
La Fapac té un conveni amb la Caixa de Sabadell i no cobra interessos a les
Ampas, es valora com a bona opció. S’aprova el canvi a l’hora que s’està obert
a d’altres propostes que puguin suposar encara una millora de cara a cursos
vinents.
S’aprova el manteniment de les quotes trimestrals de l’Ampa, amb l’import de
66€ trimestre (198 euros anuals per alumne).
6. Informe de les comissions 20142015
 Comunicació.
o La vocal explica l’objectiu de la comissió: transmetre informació de la
Junta, de les comissions i d’escola a través de la web. També informació
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o
o
o
o
o
o

rellevant com ara esdeveniments culturals, proposta d’activitats, links
sobre educació, etc.
Comenta que la web de l’Ampa està renovada i penjada; ja es troba en
funcionament. Vol ser una eina real de comunicació per a les famílies.
Explica que cada setmana rebrem informació actualitzada a través d’un
butlletí.
Destaca l’apartat dedicat a les famílies en el que podem fer totes les
aportacions que desitgem.
Una mare recorda el “mercat d’intercanvi” que s’utilitzava a través de
l’antiga web. Serà inclòs en l’esmentat espai famílies.
També destaquen la galeria d’imatges on hi haurà penjades fotografies
d’activitats dinamitzades per les diferents comissions.
Es debat de quina manera poder ajudar al projecte de l’escola de
millorar la seva web, ja que la directora actual ho ha demanat. No es veu
senzill ja que implicaria temps i dedicació. Es decideix parlar amb la
directora per conèixer amb seguretat quina és l’ajuda real que necessita.

Valors
o La vocal explica que es tracta d’una comissió mixta a la que hi manca
representació de mestres. Comenta que encara no s’han reunit per
començar a treballar. Els cal decidir quins projectes continuen i quins
nous inicien.
Defensa de l’escola Pública (DEP)
o Una component comenta les principals tasques de la comissió: la
representació de l’escola en trobades externes al centre com ara amb la
Fapac, la coordinadora d’Ampas, l’assembles groga, etc.; la lluita contra
la LOMCE, ja en aplicació, i contra els seus efectes; o el treball per tal
aconseguir l’adhesió de l’escola a la Xarxa d’Escoles Insumbmises
(XEI).
o Ressalta la reivindicació de l’Institut Vallcarca com a tema important en
aquest moment. Explica l’especial manca d’instituts al barri de Gràcia i
com aquest fet es veurà agreujat quan facin falta encara més places
d’institut arrel dels bolets de les diferents escoles públiques del barri.
Camí escolar.
o La fins ara vocal explica que es tracta d’una comissió mixta. N’explica
els inicis, el seu objectiu bàsic (l’autonomia dels infants en els seus
desplaçaments pel barri) i fa una valoració satisfactòria de la seva
trajectòria.
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o Destaca diversos fets visibles del curs passat: la inauguració del camí
escolar, conjuntament amb altres escoles; la xerrada sobre intervenció
en el paissatge urbà; la cel.lebració del Sant Jordi amb activitats
especials al carrer organitzades i conduïdes amb l’alumnat del Màster en
Intervenció i Gestió Paisatge Urbà del Dep. de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona; el treball de la comissió i de part de
l’alumnat de l’escola amb les botigues del barri...
o Accepten noves propostes i col∙laboracions.
o Una mare comenta la importància de no perdre la tasca de control i
millora d’espais que havia tingut aquesta comissió anteriorment.
Hort vertical
o Una component de la comissió explica que aquest neix amb la idea de
realitzar un ajardinament vertical al pati de l’escola però que l’estructura
del propi edifici no ho va permetre. Per tant, s’han centrat en l’hort ja
existent al qual s’hi ha instal.lat un reg automàtic.
o Destaca l’exitosa plantada que es va dur a terme al pati de l’escola, amb
participació de totes les mestres i famílies que ho van voler, així com del
procés conjunt d’elecció de les plantes per les jardineres de primària,
per part de mestres i alumnat. Aquest festa queda fixada en el calendari
del curs actual com a festa de la primavera.
o Plantegen continuar treballant per tal de replantejar, entre tots els
components de la comunitat educativa, els diversos espais de l’escola i
nous materials de joc de manera que esdevinguin més agradables, més
naturals i sostenibles.
Temps de migdia
Les components de la comissió comenten que es van reunir aquest juliol per tal
de treballar en els següents punts:
o Preu de la quota del menjador. Queda clar que és cara pel fet que el
menjador de l’escola té tres 
offices
i més monitors dels habituals.
o Introducció de fruita ecològica dos dies a la setmana i d’enciam diferent
de l’iceberg.
o Voluntat d’aconseguir un menú més equilibrat i amb el màxim d’aliments
ecològics possible.
Una mare comenta la necessitat de que hi hagi més comunicació entre les
famílies i el monitoratge de temps del migdia. La comissió recorda que les
famílies podem anar a dinar a l’escola amb els nens i nenes el dia que ho
desitgem, avisant prèviament pagant 8 euros, el que costa el menú
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d’esporàdics. També es parla d’organitzar una reunió amb l’empresa de
menjador, Campos Estela, el monitoratge i la coordinadora, la Laia. Ja es va fer
el curs passat i va ser molt clarificant.
Cultura
o El vocal recorda que a l’escola tenim la gegantona Violeta, el drac
Escatat i la Cucafera, i que aquests dos últims necessiten una reparació.
Aquesta comissió s’encarrega de treure’ls per Santa Eulàlia a la
cercavila d’escoles de la ciutat i a l’exposició de gegants que es fa al Pati
Manning per aquestes dates, amb l’ajuda de tots nosaltres.
o També explica que per Sant Jordi es participa al mercat d’intercanvi
organitzat per l’Ajuntament, Sant Jordi + Sostenible.
o Recorda que cada curs s’organitza el Mercat de les puces, on en venen
joguines i objectes que ja no volem a casa i amb el qual es recullen
diners per a l’Ampa de l’escola (l’any passat, 500€).
o Informa de que també fan arribar una agenda cultural actualitzada que la
comissió de comunicació penja a la web.
o Una mare s’ofereix a reparar el drac o bé a fer de nou el cap de la
cucafera.
Casals
o La vocal explica que des d’aquesta comissió s’ofereixen casals en època
de vacances, organitzats i conduïts a dia d’avui per l’empresa Josep
Carol. El que té gran èxit és el casal d’Estiu encara que algun any se
n’ha fet per Nadal o per Setmana Santa.
o Comenta que l’empresa té una proposta de casal per aquest Nadal, per
les dues setmanes de quatre dies. Es farà sondeig per conèixerne
l’interès.
Colònies
o El vocal es centra en la proposta de l’Ampa d’aquest curs d’intentar que
el Reina Violant faci colònies dins el calendari escolar i comenta que cal
pensar bé com abordar el tema amb l’equip directiu i el claustre, per la
qual cosa cal la col∙laboració de més persones a la comissió.
Extraescolars
o El vocal i únic component de la comissió no pot assistir a l’assemblea.
La Junta comenta que cal gent que l’ajudi o bé que n’agafi el relleu ja
que és sempre profitós que hi arribi gent amb noves visions. Aquesta és
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una comissió que abarca gran volum de feina per la qual cosa seria
ideal que s’hi involucrés més d’una persona (un petit equip) que tingui
encara força anys de trajectòria per davant a l’escola.

Finalment, es vota la renovació de càrrecs de les comissions, essent aquests
els nous vocals:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comunicació: Juliana Brito
Cultura: Hugo Rodríguez
Camins: Eva Pagès
Hort/Sostenibilitat: Chelo Jodar
DEP: Marta Rodorea
Valors: Martina Gasull
Menjador: Rosa Gil
Casals: Antonieta Oliver
Colònies: Salvador González
Extraescolars: Òscar Gispert
Socialització: Lola Rodríguez

6. Votació del nous membres a la Junta Ampa.
Es ratifica per unanimitat l'entrada de la vocal Sara Solà a la Junta de l’Ampa i
de la resta de membres: Mar Ferrando (presidenta), Cel∙la Mondéjar
(Secretària), Hugo Rodríguez (Tresorer) i els vocals Maia Carbonell, Anna
Llucià, Andrés Di Masso.
Junta sortint:
● Eva Gumà (presidenta)
● Mar Ferrando (vicepresidenta)
● Cel∙la Mondéjar (secretària)
● Hugo Rodríguez (tresorer)
● Vocals: Maia Carbonell, Anna Llucià, Andrés Di Masso.
Junta entrant:
● Mar Ferrando (presidenta)
● Cel∙la Mondéjar (secretària)
● Hugo Rodríguez (tresorer)
● Vocals: Maia Carbonell, Anna Llucià, Andrés Di Masso i Sara Solà.
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7. Torn obert de paraula







Un pare pregunta a la Comissió de Valors si es treballa el tema del
gènere a l’escola. Es respon que no directament però que es pot
contemplar.
Un pare pregunta si a l’escola hi ha alguna comissió o algun col.lectiu
que avaluï el nivell acadèmic de l’alumnat. També si en les activitats
extraescolars es contempla un espai de reforç.
La junta respon que es fa una avaluació externa als cursos de 3er i 6è i
que la comissió DEP n’és crítica. També es comenta que des dels
instituts s’ha comunicat que l’alumnat de l’escola Reina Violant surt amb
un nivell alt, com a possible indicador. I que no es fa reforç escolar fora
de l’horari lectiu.
Una mare es proposa per crear i participar en una comissió mixta de
biblioteca, o bé per abordar temes de literatura infantil des de la comissió
de cultura.
La mateixa mare explica que coneix una impremta de l’Hospitalet que
regala cartrons i cartolines a les escoles si les van a buscar i en fan un
ús determinat.
Finalment, es comenta que es podria canviar el logo de l’Ampa. Es
llança alguna proposta amb aquest objectiu: fer un concurs de logos,
proposar la tasca a algun pare o mare dissenyador...
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