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ACTA DE LA 3A ASSEMBLEA DEL CURS 2017-2018 DE L’AMPA DE L’ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ
CELEBRADA EL 20 DE JUNY DE 2018

A la ciutat de Mataró, a les 20:00 hores del dia 20 de juny del 2018, s’han reunit en assemblea
prèvia convocatòria degudament tramesa, els representants de la Junta i de les famílies membres
de l’AMPA de l’escola Montserrat Solà, per assistir a la segona reunió d’AMPA del curs 2017/2018
amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Balanç del curs de l'equip docent
2. Balanç del curs de l'AMPA
3. Estat dels projectes d'inversió de l'AMPA a l'escola (aparca-patinets, protectors cistelles
de bàsquet, projectors)
4. Reflexió sobre la venda de loteria de Nadal
5. Canvi en la junta de l'AMPA. Elecció de la nova secretària.
6. Informacions de les comissions.
7. Altres temes sobrevinguts.
8. Precs i preguntes.

ASSISTENTS
President: Isaac Treviño (P4 i 1er)
Vicepresidència: Ferran Aragó (P4, 2on i 5è)
Tresorera: Anna Soteras (Pomera i 3er)
Secretària: Cristina Moreno (1er i 5è)
Equip directiu: Encarni Prados (Director), Susanna Bacardi (Cap d’estudis)

Representants de famílies membres de l’AMPA:
Bea Lavado (P3 i 4art), Laura López (P3), Berta Collet ( P3) Mar Opisso (P5), Mariona Torres (P3P5), Gemma Cortés (P5), Xavier Serra (P5-3er), Jordi Tarradellas (P3-2on i 4art), Jordi Nogueras
(P5), Joan Roca (4art), Alba Bonilla (P4-2on), Eva Penedès (P4-1er), Jose Luis Ruiz (P3), Beatriz
Amorós (2on), Agustí Lladó (P5-3er), Toni Rosa (P4-2on), Andreu Beneit (2on 4art), Toni Castellví
(4art i 6è), Clara Rosa (P3, P5, 4art), Cristina Carol (5è), Rut Triadó (P4), Blanca Ruiz-Zorrilla (2on
i 4art), Esther Querol (P5, 3er, 4art).
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1. Balanç del curs de l'equip docent

Comença parlant la directora de l'escola, l'Encarni fa balanç del curs, explicant que l'any ha estat
ple de canvis, i a la vegada a estat un any de creixement i per continuar construint i amb il·lusió els
nous projectes.
Han fet una enquesta als pares de petits, i el resultat ha sigut positiu.
Volen donar una altra empenta al projecte d'art pel curs vinent, ja que el projecte d'escola està
basat en les arts..
Parla de l'equip de mestres, vol destacar que han treballat molt a gust amb l'equip.
També han hagut baixes i hi hauran més, per temes que no són de salut i han d'acabar de
coordinar amb els nous professors el proper curs.
Demana ajuda per poder fer el trasllat de les classes que passen a tenir integració vertical que en
els propers dies es farà, pels grups de 1er i 2on.
Fa referència a la sessió que es va fer al desembre on van participar els pares on es va fer una
empenta al projecte de direcció dels propers 5 anys, on va sortir el tema de la comunicació escolafamílies. Les famílies van posar en manifest que calia una comunicació més fluida i ràpida entre
famílies i escola.

Es crea debat:
Hi ha preguntes de les famílies, sobretot de la nova integració vertical dels cursos de P5 i 1er.
Pregunten també pel nou reagrupament de 4art per saber quina experiència s'ha tret de fer-ho
durant el curs actual.

2. Balanç del curs de l'AMPA
Comença a parlar Isaac, president de l'AMPA. Agraeix a l'equip directiu la paciència que han tingut
amb els canvis que ha fet l'AMPA.
L'Ampa es va marcar uns objectius:
 Dels diners que disposa fer els Pressupostos participatius
 Autosuficiència de les comissions: Gràcies als nous canvis aquest any s'ha pogut regalar la
samarreta i la fotografia de grups.
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Tema subvencions
Projecte pati
Cooperativa de comissions
Que hi hagi més gent a les comissions. Es fa crida de gent per col·laborar.
Fer xerrades i tallers. (no s'han fet gaires)

Ferran vol reforçar la idea de que tots els nens puguin sentir-se part de l'escola i que cap quedi
exclòs. És per això que s'ha volgut fer el regal del punt de llibre, la foto i la samarreta.
Aquest any la comissió d'informàtica ha estat molt activa i és on més s'ha invertit. S'ha fet una
dotació a l'escola molt important.

3. Informacions de les comissions
Informàtica: Parla la comissió d'informàtica. Tema dinamització d'informació dins de l'AMPA
S'ha implantat google drive i un nou software a tresoreria.
Ara estan mirant de fer alguna aplicació per poder comprar els tickets de menjador de manera més
àgil.
Comunicació: S'ha treballat molt en comunicació, però encara hi ha molt dels objectius a pendents
de fer. Ara estan treballant poder crear una la intranet, sobretot per la Llei de Protecció de dades.
Extraescolars: Aquest any van detectar que les assegurances no cobrien els partits de dissabte i
s'ha ampliat.
A meitat de curs va haver la baixa de l'anterior coordinador d'extraescolars i el Chiqui el va
substituir. En un principi era una substitució temporal, fins que poguessin cobrir amb una persona,
però han reconegut que el Chiqui està fent molt bona feina i estan molt contents, pel que li
demanaran que continuï.
Aquest any han fet activitats extraescolars noves.
Es crea debat:
Algun pare té la sensació que la informació de les noves extraescolars no han arribat a tots els
pares tot i repartir papers a tots els alumnes de l'escola i es parla de poder fer pancartes grans a les
entrades de l'escola perquè tothom tingui a l'abast informacions considerades importants de
l'escola.
Hi ha algun pare nou que creu que no es fàcil accedir a les comissions.
Festes: Parlen de la col·laboració entre les diferents comissions. Ells intenten col·laborar amb totes.
Hi ha queixa de la festa de l'escola perquè el sopar de la nit cada vegada acaba abans. S'explica
que hi ha un conflicte amb els veïns i s'està intentant arreglar això amb una intermediació.
La comissió de festes es compromet a col·laborar més amb altres comissions
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Verda: La comissió parla de la possibilitat de reduir activitats per tal de que hi hagi més assitència
de les famílies, ja que a la darrera festa de la sostenibilitat va suposar molta feina i esforços i
finalment no va assistir molta gent.
Pensen que potser haurien de fer més festes amb altres comissions i reduir la feina de cada
comissió.
La verda fa una crida per anar a cuidar l'hort durant l'estiu, perquè durant la època estival no es
faci malbé.

4. Estat dels projectes d'inversió de l'AMPA
L'aparca-patinets està pendent de fer les mides de la ubicació i només quedar saber això per
comprar-ho.

5. Reflexió sobre la venda de loteria de Nadal

Es crea debat. Hi ha diversitat d'opinions en si la venda de loteria de nadal ha de ser una activitat
de nen i si l'escola ha de vendre loteria.
Finalment es decideix votar si el proper curs es farà loteria o no.
Vots a favor: 1
Vots en contra: 16
Vots en blanc: 11

6. Canvi de la junta de l'AMPA. Elecció de la nova secretària
La actual secretària Cristina Moreno deixa la funció a l'AMPA i es proposa a la Clara Rosa.
Es vota la nova secretària de l'AMPA
- Es vota favor per unanimitat.

7. Altres temes sobrevinguts
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Es parla sobre el Casal d'estiu d'aquest any, ja que aquest curs hi ha molts més nens que en
edicions passades i hi ha 6 nens amb necessitats especials. Demanen que l'Ampa pagui els
vetlladors i estem aclarint el tema amb Kaliu.

8. Precs i preguntes
Hi ha preguntes sobre les samarretes, ja que han hagut nens que s'han quedat sense samarretes
perquè s'han repartit malament les talles. S'està intentant resoldre perquè cap nen quedi sense la
samarreta de l'escola en commemoració dels 10 anys.

ACORDS D'ASSEMBLEA.
També s'ha decidit:
1. S'aprova per votació no vendre loteria aquest any a l'escola.
2. S'aprova per votació el canvi de secretària de l'AMPA.

Sense cap assumpte més a tractar, es dona per finalitzada la reunió quan són les 22:05h
del mateix dia.

La secretària
Cristina Moreno

