ACTA DE LA ASSAMBLEA de la COORDINADORA de l’AMPA
Data: dilluns 18 de Maig de 2015.
Hora: de 19:00 h a 21:00 h.
Lloc: Menjador de l’escola.
A petició d’alguns dels assistents es varia l’ordre dels temes a tractar, per
impossibilitat de permanència durant tota l’Assemblea, a continuació, es
transcriuen en l’ordre tractat:

1. Noves extraescolars possibles, i valoració de les actuals, possibilitat de
compartir piscina amb l’escola Turó del cargol.
Pel que fa les extraescolars pel curs 2015/2016, l’empresa Divers segueix
oferint: Patinatge, futbol i teatre de petits. Els preus seran una mica més baixos
ja que es beneficien d’una rebaixa de en l’iva. Teatre de grans no s’ofereix
perquè aquest any no s’ha pogut mantenir. Es planteja la possibilitat d’afegir
grups de petits (P-3, P-4 i P-5) a futbol, o afegir una extraescolar de jocs
preesportius per aquest grup. Es plantejarà a l’empresa.
Pel que fa la piscina, tot i que encara cal concretar, tot fa pensar que caldrà
pujar els preus per l’any vinent, perquè requereix de molts monitors i hi ha
hagut moltes baixes. Una activitat deficitària. De cara a l’any vinent, es
mantindrà al Club Natació Catalunya tot i que no es descarta estudiar altres
possibilitats.
Ens ha arribat una demanda de l’Escola Turó de Cargol per compartir l’activitat
de piscina amb nosaltres, ja que és l’única opció que els ofereixen al CNC. No
es troba cap inconvenient en compartir-la, a més a més és possible que ens
ajudi a no haver d’encarir molt l’activitat, ja que suplirà algunes baixes i es
mirarà de combinar els monitors de manera que puguem optimitzar la despesa
al màxim i repartir-la entre mes alumnes (els del Baldiri i els del Turó).
També es conserva l’activitat extraescolar de Circ i d’anglès. Com a noves
extraescolars s’oferiran escacs i teatre musical.
L’extraescolar de teatre musical la impartiran mestres de l’escola “Can Luca”,
que van venir a presentar-la el dia de la paella. Ens han presentat també
ofertes per dansa i danses urbanes entre d’altres. Es decideix que per
començar es plantejarà només teatre musical per no dispersar massa els

interessos dels alumnes i garantir que s’omple. Calen entre 10 i 12 nens per
grup i es farà els dilluns de 16:45 a 18:30.
Es planteja fer una nova extraescolar per pares i alumnes, un taller de
percussió per poder acompanyar als nostres gegants. Es plantegen diferents
opcions que s’estan treballant, és interessant que en un primer moment no
calgui comprar instruments. Esperem poder plantejar l’activitat a principis de
l’any vinent. No cal que l’activitat sigui setmanal, sembla més recomanable ferla un cop cada 15 dies o un cop al mes.
La Presidenta ens comenta que Turó de Cargol obre les seves portes perquè
ens apuntem a la seva colla si ens sembla la millor solució. Assagen dilluns de
19:30 a 20:30.
També es planteja la possibilitat de fer tallers puntuals per infantil, per
exemple tres sessions de música, o de titelles, dansa, etc. Els pares de P3 i P4
veuen més interessant fer activitats d’aquest tipus que una activitat extraescolar
que exigeixi regularitat setmanal.
La Presidenta explica que l’empresa Divers s’ha ofert a ajudar a les famílies
que ho sol·licitin a demanar les ajudes per a la realització d’extraescolars
que s’ofereixen a nens majors de 6 anys de manera individualitzada. En el
moment en que disposem d’informació en relació a aquestes ajudes la
remetrem a les famílies.
S’explica que aquest any al mes de juny no hi haurà activitats extraescolars tal i
com es va acordar a l’última assemblea de l’AMPA. La primera setmana hi
haurà les portes obertes de les diferents activitats.
2. Valoració del servei de Menjador: incidències.
Des de la comissió de menjador ens informen que s’ha estat fent un seguiment
de l’empresa i que s’ha acordat que hi hagi més varietat en els
acompanyaments, substituint l’enciam en algunes ocasions.
També ens expliquen que no han rebut cap queixa al correu electrònic
menjador.ampa@baldirireixac.org, que és el canal que s’ha indicat a les
famílies per tal que puguin fer arribar a la comissió els comentaris que creguin
oportuns. Malgrat això, tant la Presidenta com la mare membre de la comissió
de menjador assistents a l’Assemblea diuen que han rebut alguna queixa per
altres vies.
Es planteja la possibilitat de fer una enquesta de satisfacció del servei de
menjador, ja que no queda clar quin és el tant per cent de famílies
descontentes, atès que no es reben queixes pel canal indicat i no es poden
quantificar, només arriben alguns comentaris de manera informal.

3. Comissions de l’AMPA: Noves incorporacions i noves comissions:
comissió de l’hort i colla gegantera. Crida de gent voluntària.
Surten molts voluntaris per integrar les diferents comissions, es crearan correus
electrònics específics per comissió i s’incorporaran els noms dels membres i la
manera de contactar-hi al lloc web.
properament es renovarà l’organigrama penjat al lloc web i s’indicaran
membres i correu electrònic de contacte. Qualsevol pare que vulgui formar-ne
part o tingui alguna proposta de nova comissió serà benvingut.
S’activen les següents comissions :extraescolars, llibres, gènere, festes, casal,
hort, drets dels infants i colla gegantera. Les comissions de menjador i
comunicació es mantenen.
Cal incorporar un nou tresorer a l’AMPA. L’antic no pot assumir més les
funcions. Es fa una crida entre els presents però no hi ha ningú que pugui
assumir la posició. S’acorda donar veus per trobar algun voluntari entre els
pares, és una feina fàcil per algú que tingui nocions de comptabilitat.
4. Valoració de les reunions mensuals de treball de l’AMPA. Nova
localització.
La Presidenta comenta que alguns pares li han comentat que no veuen bé les
reunions que s’han començat a fer, de forma mensual, per a seguiment de
temes de l’AMPA i per intensificar la participació dels pares de l’escola. Posa
sobre la taula la qüestió i dóna suport a la iniciativa, ja que està millorant la
participació i la comunicació.
La resta d’assistents consideren que cal continuar fent aquestes reunions i que
qualsevol pare que hi estigui interessat pot incorporar-s’hi. S’acorda continuar
fent-les i comunicant la data, l’hora i el lloc a tots els pares de l’escola perquè
tothom hi pugui participar.
S’ha trobat un nou local que sembla més adequat que el bar on es feien fins
ara. Es comunicarà la ubicació en la següent convocatòria de reunió mensual
de treball.
5. Transició en la gestió del dia a dia de l’AMPA: Isabel-Azahara.
La Presidenta ens comunica que la Isabel (secretaria de l’AMPA) es jubila
aquest any.
A partir de setembre l’Azahara assumirà les seves funcions, la Isabel
comenta que ja l’ha ajudat en alguna ocasió, que ella s’ofereix a fer el
traspàs i a ajudar-nos per fer-ho fàcil i que està convençuda que l’Azahara
se’n sortirà.

L’Azahara serà contractada per l’AMPA, el cost que ens suposarà serà
menor que el que suposava tenir contractada la Isabel. Es mantindran els
dies d’atenció a les famílies: dimarts i dijous de 9:00 a 17:00.
6. Servei d’acollida.
Per demanda d’alguns pares, es planteja la possibilitat d’ampliar l’horari
d’acollida, tant al matí com a la tarda, perquè sigui de 7:45 a 18:30.
S’oferirà a les famílies i es valorarà si es pot assumir o no.
7. Festa de final de curs i carmanyolada
El 19 de juny es farà la festa de final de curs de l’escola. L’AMPA organitza
les activitats pels nens, aquest any es farà un taller de bombolles i un
espectacle de circ.
L’AMPA també convida a esmorzar a tots els nens.
Caldrà la participació d’alguns pares voluntaris per preparar l’esmorzar i
ajudar durant les activitats.
8. Torn obert de paraula
Autobús: Segueixen havent-hi problemes amb l’autobús de la ruta 116.
No hi ha és freqüència i moltes vegades les famílies es queden sense
transport. Caldrà estudiar fer alguna acció, potser conjuntament amb
alguna escola veïna.
Xandalls: Una mare ens explica que té un contacte a gràcia que podria
encarregar-se de proveir l’AMPA dels xandalls de l’escola. Se li demana
que demani informació per poder valorar-ho.
Casal setembre: es planteja la possibilitat d’organitzar un casal pels
dies no lectius de setembre. Cal parlar amb l’escola i amb alguna
empresa que pugui dur-lo a terme. Només s’oferirà als alumnes del
Baldiri ja que caldrà que convisqui amb la preparació del curs per part de
l’equip de mestres.

