ACTA DE L’ ASSAMBLEA de la COORDINADORA de l’AMPA
Data: dijous 12 de Juny de 2014.
Hora: de 16:45 h a 18:30 h.
Lloc: Sala Polivalent de l’escola.
Servei d’acollida gratuïta

1. Proclamació de la nova presidenta de l’associació; i que aquesta
presenti a l’assemblea la seva proposta de junta directiva de
l’associació per als propers dos cursos.
A continuació transcrivim la presentació de la nova presidenta:
“En primer lloc agrair el treball que ha realizat el Pepus en aquest darrers 8
anys, ha deixat el llistó molt alt. Intentarem amb esforç i il·lusió dur a terme la
feina de la millor manera possible.
Ara comença una nova etapa en la que agafo el relleu sent mare de dos nens
dels petits de l’escola. Amb tota l’energia i les ganes per aconseguir que els
pares participin i gaudeixin de l’escola.
El moment és complicat. Les lleis d’educació no posen les coses fàcils a
l’escola pública i els pares, que confiem el benestar i l’educació dels nostres
fills a l’escola hem de fer costat a la direcció en els moments que vénen.
Per això, cal que la comunicación entre l’escola i l’AMPA sigui constant i fluida i
que intentem anar junts per aconseguir que l’experiència dels nostres fills a
l’escola sigui la millor possible.
El nou equip de la coordinadora de l’AMPA vol implicar el major nombre de
famílies possible en les activitats d’acompanyament a l’escola. Mantindrem
informats a tots els pares.
Renovarem la web de l’AMPA perque doni servei a les famílies i sigui un
instrument útil per a la comunicació i la participació, i ho farem en col·laboració
amb la direcció de l’escola que també vol renovar el seu lloc web.
Fomentarem la participació a les assamblees mensuals de l’AMPA: tant l’ordre
del dia (amb carácter previ) com l’Acta de la reunió s’enviaran a totes les
famílies que ho desitgin.

Em toca presentar el nou organigrama de la Junta de l’AMPA. De moment,
compto amb el suport de les persones que s’han acostat a mi, sabent que hi
havia renovació de càrrecs, però esperem poder ser molts més quan
comencem el curs el setembre vinent.
El nou organigrama és el següent:
PRESIDENTA: XENIA VALOIS
VICE-PRESIDENTA: MÒNICA SALTOR
TRESORERIA: KIM FERRER/ RAMON FELIU
SECRETARIA: MÒNICA SALTOR/ BET BAILLE

COMISSIONS
MENJADOR
Funcions: Fa un seguiment de la relació amb l’empresa que presta el servei de
menjador a l’escola, està atenta a les incidències que hi pugui haver tant amb
els menús com amb els monitors de menjadors. Revisa menús i rep i canalitza
els comantaris i opinions dels pares i de l’escola.
Membres: ALEIX
RODRIGO

CLOS/

MAITE

ACED/MARIA

CARRASCOR/

ALICIA

LLIBRES
Funcions: S’encarrega del projecte de socialització de llibres, els classifica i
conserva, organitza les compres de nou material quan és necessari.
S’encarrega de recollir els llibres a final de curs i posar-los a punt per fer-se
servir el curs següent.
Membres: CONXI MARTÍNEZ/ROSALIA PASCUAL/PILAR OSORIO
FESTES
Funcions : Organitza les festes dels pares a l’escola. Carmanyolades (Nadal i
estiu) i paella. A més a més col·labora amb l’escola per a l’organització de
festes dels nens durant el curs (carnestoltes, final de curs, cercaviles etc.)
Membres: XÈNIA VALOIS CUSSÓ

AGENDA ESCOLAR
Funcions: coordinació amb la resta d’escoles de Gràcia per a l’elaboració de
l’agenda que faran servir els alumnes de totes les escoles entre 3er i 6è.
S’escull un tema que es tracta durant tot el curs i il·lustra l’agenda que es fa
servir el curs següent.
Membres: XÈNIA VALOIS CUSSÓ

SERVEI D’ACOLLIDA:
Funcions: Gestió i seguiment del servei d’acollida a l’escola.
Membres: KIM FERRER
COMUNICACIÓ:
Funcions: Renovació i manteniment del lloc web de l’AMPA i enviament de
comunicacions als socis de l’AMPA. Creació d’una bústia de suggeriments i
gestió de les comunicacions que hi arribin.
Membres: BET BAILLE/FRANCIS/ SÍLVIA CLAVERA
GÈNERE I COEDUCACIÓ:
Funcions: Organització d’activitats educatives i xerrades tant per alumnes com
per pares per a generar consciència de l’igualtat de gènere amb la intenció
d’eliminar qualsevol estigma i discriminació existent per aquest motiu.
Membres: PILAR OSORIO/MÒNICA SALTOR
CASAL D’ESTIU:
Funcions: Relació amb l’empresa organitzadora i seguiment del Casal.
Membres: ANA BAENAS
EXTRAESCOLARS:
Funcions: Organització i seguiment de les activitats extraescolars que
s’ofereixen als alumnes de l’escola a través de l’AMPA.
Membres: KIM FERRER/XÈNIA VALOIS CUSSÓ.
Responsables per activitat:
-

CIRC: CHUS MOLINA
MÚSICA:
NATACIÓ PETITS
NATACIÓ GRANS: ROSALIA PASCUAL
IOGA: CHUS MOLINA

Com a novetats de cara a setembre volia comentar els següents punts:
Hi ha eleccions pel Consell escolar, i hi ha dues places vacants, esperem poder
comptar amb pares i mares amb ganes d’implicar-s’hi.
En l’última reunió es van proposar noves funcions que l’AMPA podria dur a
terme, fet que implicaria crear noves comissions, una de “responsabilitat
social”, que s’encarregués d’organitzar i controlar les ajudes que es poden
donar a les famílies que no poden assumir determinats costos (fins ara l’AMPA
moltes vegades les assumia però no quedaven clars ni els criteris ni els límits) i
una altra que es podria anomenar “ajuda per a la cerca de feina” que tindria
una base de dades amb les professions dels pares que volguéssin constar-hi,

de manera que la comunitat escolar pogués ajudar a donar-los a conèixer i a
fer clients (per exemple pares que siguin autònoms –pintors, fusters, advocats,
dissenyadors gràfics, etc.). Potser també seria bò crear una comissió de
seguiment de l’aplicació de la denominada llei Wert, movilitzacions i
manifestacions coordinadament amb les altres escoles del barri.
La nova coordinadora de l’AMPA està oberta a qualsevol proposta que es
vulgui fer, sempre que estigui recolzada amb dedicació i esforç de pares i
mares, la nostra intenció és fer servir l’associació per dinamitzar l’escola i les
activitats de les famílies.
Avui mateix començarem a fer feina, volem aconseguir que l’Associació de
Pares i Mares del Baldiri estigui activa i que no perdi res del que ha guanyat
fins avui amb la feina feta en els últims anys i que, en la mesura que sigui
possible segueixi sumant i progressant. Hi ha moltes coses a fer, només cal
posar-hi una mica de ganes i de temps.
Demà mateix enviarem una comunicació a tots els associats a l’AMPA i els
demanarem que ens comuniquin les seves inquietuds, comentaris i preguntes
per tenir-ho tot a punt pel curs vinent.
Xènia Valois”

En cas d’estar interessats en formar part d’alguna de les
comissions, o tenir algun dubte o suggeriment, siusplau, envieu un
correu electrònic a ampa.president@baldirireixac.com o parleu-ho
directament amb la nova presidenta o algun dels membres de les
comissions o la Junta directiva, el dia de la carmanyolada serà fàcil
trobar-nos.
2. Llibres, canvi de llibres de socialització
Aquest any ha calgut renovar part del llibres. A infantil es segueixen utilitzant
els llibres de l’editorial TEIDE, la col·lecció “el meu petit món”.
Pel que fa als llibres de 1er a 6è s’han comprat els llibres de l’editorial La
Galera.
A més a més s’han comprat diccionaris de sinònims i antònims de català i
castellà així com diccionaris bilingües català-castellà.
Properament cada família rebrà una carta de l’AMPA indicant l’import a pagar
per a l’adquisició dels llibres, amb l’import corresponent per cada curs. Aquest
any s’ha vist incrementat una mica el preu dels llibres a pagar per les famílies
perquè s’han incorporat llibres d’activitats (que no són socialitzables, ja que
s’esgoten amb l’ús de cada curs).
L’editorial fa un descompte a l’escola que s’utilitza per a l’adquisició de
materials docents. L’import corresponent al descompte d’aquest any s’utilitzarà

per adquirir dues pissarres digitals, una per 1er i l’altra per substituir una
pissarra electrònica d’infantil que no funciona.
3. Festa final de curs
El proper dia 20 de juny es farà la festa de final de curs, d’acord amb el que ja
es va parlar a l’assamblea anterior. Per part de l’AMPA s’enviarà una
comunicació per convocar als pares que estiguin interessats a participar
col·laborant amb l’escola durant el dia.

4. Sopar final de curs 20 de juny a les 20,00h
Finalment la carmanyolada es farà el mateix dia 20 de juny, últim dia d’escola,
de 20:00 a 24:00. Per part de l’AMPA s’enviaràn els detalls juntament amb la
comunicació relativa a la festa escolar de final de curs.

5. Valoració Paella
La Paella va ser tot un èxit. Van assistir-hi 172 persones.
La valoració, si bé és molt positiva fa pensar que en edicions futures caldrà
tancar la venda de tiquets com inicialment es va dir ja que el nostre expert
paellaire considera que la qualitat de la Paella no va ser l’esperada ja que, amb
la intenció de que tots els assistents poguéssin menjar-ne es va allargar massa
afegint-hi arròs.
Es proposen alternatives per tal de no deixar ningú fora de la festa. Així doncs,
en la propera edició es podrà combinar la paella amb carmanyolada (si hi ha
families que volen venir i no han obtingut tiquet) o bé es reduirà el tamany de
les racions i es complementarà amb altres coses. De moment no és viable
augmentar el tamany de la paella, la comissió de festes haurà d’estudiar quina
és la millor sol·lució.

6. Menjador, consulta a la pediatra
Atès que els menús del servei de menjador havien despertat algun dubte en
algunes famílies que consideraven que no eren equilibrats o que no contenien
prous proteïnes animals, es va consultar la seva idoneïtat a la Dra. Moro,
pediatra del Cap Larrard, que ha mostrat la seva conformitat amb els menús i
els ha trobat equilibrats i òptims per a l’alimentació dels nens.
Fa uns dies vam rebre la visita de l’inspector a la cuina. En general ho va trobar
tot en ordre, va fer algunes observacions relatives al lloc on es guarden les
begudes que venen els nens de 6è els divendres, la nevera que té l’AMPA a la
cuina i el lloc on es guarda la paella. Aquestes incidències s’estan resolent
sense que comportin cap complicació.

L’inspector es va mostrar crític amb el sistema de carmanyola per les
excursions, s’haurà de trobar una sol·lució pel menjar dels nens a les sortides.
7. Extraescolars, noves ofertes
Tal com ja es va anunciar en l’assamblea anterior, es vol ampliar l’oferta
d’extraescolars pels més petits. De moment ja s’han confirmat dues
extraescolars noves:
• Jocs pre-esportius: P3,P4 i P5
• Expressió corporal i teatre: de P·3 a 6è.
L’extraescolar de piscina segueix igual. L’any vinent, però, el cobrament es farà
novament per trimestres (aquest any s’estava fent de forma mensual) ja que el
Club Natació Catalunya cobra trimestralment a l’AMPA.
A més a més, ens adverteixen que no es produirà cap devolució de l’import
trimestral, encara que un alumnes deixi d’assisitir a l’activitat. L’únic supòsit que
contempla el Club Natació Catalunya és una baixa de l’activitat per motius
mèdics. En aquest cas haurà d’estar acerditada per un certificat mèdic.
Evidentment, si el Club Natació Catalunya accepta la justificació i procedeix a la
devolució, l’AMPA retornarà els diners a la familia afectada.
Per garantir el bon funcionament d’aquesta extraescolar pel que fa als
pagaments i devolucions, les famílies que vulguin inscriure-hi els seus fills
hauran de signar un documenta de conformitat amb les condicions exposades.

8. Torn obert de paraules
Una mare pregunta sobre el contingut de l’assignatura “alternativa” que fan els
alumnes de l’escola que no opten per l’assignatura de religió durant l’estona
que els seus companys van a classe de religió.
Es proposa preguntar a l’escola sobre les activitats que inclou i, a poder ser,
denominar-la d’alguna altra manera que la doti de més contingut.
Aquest any es jubilia un professor de 5è i 6è, l’Eduard. L’AMPA té costum de
fer un regal de comiat pels professors que es jubilen, s’acorda que en aquest
cas també es farà. S’està pensant quin detall fer-li.

