ACTA DE L’ ASSEMBLEA de la COORDINADORA de l’AMPA
Data: dimarts 18 de Febrer de 2015.
Hora: de 19:30 h a 20:30 h.
D’acord amb l’ordre del dia, es tracten els següents punts:

1. Activitats Extraescolars.
La Presidenta explica l’estat de les extraescolars. Moltes són deficitàries
i es mantenen compensant les pèrdues amb d’altres. S’ha intentat
mantenir l’extraescolar de teatre pels grans, però finalment ha estat
impossible ja que el reduït nombre d’alumnes i les baixes l’han fet
insostenible.
Pel que fa l’extraescolar d’alemany que alguns pares havien demandat,
de moment encara no es posa en marxa ja que el grup que hi està
interessat és molt heterogeni i és difícil trobar la manera d’oferir-la
conjuntament, fet que l’encareix massa. S’està treballant per aconseguir
fer-la possible.
L’any vinent es recuperarà l’extraescolar d’escacs, que s’ofereix
juntament amb l’escola Turó de Cargol.
Pel que fa l’extraescolar de piscina, es planteja que els pares puguin
decidir amb caràcter general si els seus fills aniran al Club Natació
Catalunya els dies de pluja. Amb aquesta finalitat es farà arribar a les
famílies dels alumnes de piscina un document que hauran de retornar
signat manifestant si volen o no que el seu fill/fills vagin a piscina els dies
de pluja. En cas que s’autoritzi als nens a anar a piscina quan plou,
caldrà que els pares es responsabilitzin de l’equipament de pluja i que
acceptin les decisions de la monitora si, un dia determinat considera que
no és viable anar caminant a través del parc atesa la intensitat de la
pluja.
Es fa una crida als pares perquè participin en la organització de les
extraescolars. Calen mans i col·laboració per aquesta comissió en
concret.

2. Portes obertes març 2015
La primera setmana de març són les portes obertes de l’escola. Aquest
any l’AMPA hi participarà. Hi haurà dos representants de l’AMPA a
cadascuna de les reunions (3 en total) per explicar quin és el paper de
l’AMPA a l’escola i els serveis que gestiona i posa a disposició dels
pares.
3. Sant Jordi
Com cada any l’AMPA col·labora amb l’escola organitzant la festa de
Sant Jordi.
Els pares participen organitzant el conta contes. S’acorda parlar amb les
mares que van organitzar-lo l’any passat per posar-lo en marxa. Surten
varies propostes que inclouen contes explicats a partir d’experiències
personals, un conte amb ombres xineses pels més petits, etc.
Estem pendents dels horaris que fixi la direcció de l’escola pels conta
contes i de l’organització dels pares i mares voluntaris.
També, com cada any hi haurà una paradeta en el que s’intercanviaran
els llibres que els alumnes hagin portat amb aquesta finalitat. Uns dies
abans de Sant Jordi enviarem un correu amb les instruccions per portar
llibres. Les famílies rebran un tiquet per llibre aportat i el dia de Sant
Jordi podran canviar el tiquet per un llibre.
Com cada any l’AMPA convida a xocolata amb melindros a tots els
alumnes de l’escola. Uns dies abans rebreu una convocatòria per que
els pares que puguin vinguin a col·laborar preparant i repartint xocolata
desfeta.
Es recull una proposta per mirar si podem aconseguir tenir gots
reciclables. Sembla que l’Ajuntament els proporciona gratuïtament. Es
farà la gestió i si és possible s’utilitzaran gots reutilitzables enlloc dels de
plàstic que es feien servir fins ara.
4. Proposta dia de portes obertes de les activitats extraescolars:
primera setmana de juny.
La primera setmana del mes de juny es faran les portes obertes de les
extraescolars (s’enviarà calendari informatiu), serà l’últim dia que hi
haurà extraescolars aquest curs. Excepte la piscina, que continuarà fins
a l’últim dia de curs.
Així doncs, durant el mes de juny no s’oferiran activitats extraescolars.
Com cada any hi haurà servei de menjador i acollida a petició i a càrrec
de les famílies que ho necessitin.

5. Proposta data de la paella/dinar final de curs.
L’escola proposa que fem la tradicional paella el primer cap de setmana
de juny, ja que els dos darrers de maig són caps de setmanes de tres
dies.
A més a més proposa que no fem el sopar de final de curs ja que seria
massa a prop de la paella.
Els assistents a l’Assemblea no hi estem d’acord. Es prepara parlar amb
la direcció de l’escola i proposar-los fer la paella el dissabte 16 de maig i
el sopar de final de curs el divendres 19 de juny.
Pel que fa la paella es proposa canviar el format dels anys anteriors
perquè puguin participar-hi més famílies. Cadascú es portarà un primer i
es vendran racions de paella una mica més petites que habitualment,
així sortiran més racions i el tiquet es vendrà més barat ja que no serà
per un menú complert. Igualment podrem gaudir de la paella com
sempre.
La idea té molt bona acollida ja que en edicions anteriors hi ha hagut
alguns problemes que sembla que es podrien solucionar així.
6. Festa escolar de final de curs.
Pel que fa la col·laboració de l’AMPA amb la festa de final de curs de
l’escola, sorgeixen diverses propostes: un espectacle de circ, taller de
bombolles, xeringada, s’aniran treballant i buscant diferents opcions i
pressupostos.
7. Projecte apadrinament pares de P3 del curs 2015/2016.
De cara a l’any vinent es vol engegar un projecte d’apadrinament dels
pares de P3 que entrin nous. Es tractaria de que les famílies que ja fa
temps que són a l’escola es posessin a disposició de les noves per
resoldre’ls dubtes durant els primers mesos. L’apadrinament consistirà
en donar un correu electrònic on rebre les consultes i presentar-se a la
família en qüestió a principi de curs.
Per engegar-lo, abans de que acabi aquest curs rebreu un mail
demanant als pares que vulguin ser padrins que s’apuntin a la iniciativa.
A les famílies noves també se’ls preguntarà si volen tenir padrins o no.
L’AMPA s’encarregarà de posar en contacte les famílies interessades en
participar-hi.
8. Seguiment finances AMPA
Queda pendent una revisió general dels comptes de l’AMPA perquè el
tresorer no ha pogut assistir a l’Assemblea.

9. Torn obert de paraules.
 Agenda 21: Aquest any es prepara una agenda on es
representaran diferents monuments de Barcelona. El Baldiri hi
participa amb imatges de la Casa Güell i la Sala Hipòstila del Park
Güell.
 La Mercè Sesé ens ha proposat organitzar xerrades de pares, que
s’ofereix a dinamitzar i moderar per parlar de temes que puguin
preocupar a les famílies en general. Properament rebreu
informació sobre aquesta activitat, per poder organitzar grups i
temes d’interès.
 Projecte Una escola amb drets: es parlarà amb la coordinadora
del projecte que ens ha demanat venir un dia a l’escola per
explicar-nos als pares com ens hi podem implicar. Presentarà el
projecte i les opcions per participar-hi juntament amb els pares i
mares de les escoles Turó de Cargol i Rius i Taulet.

