ACTA DE LA ASSEMBLEA de la COORDINADORA de l’AMPA
Data: dimarts 8 de març de 2016.
Hora: de 16:45 h a 18:00 h.
Lloc: Sala Polivalent de l’escola.
La Presidenta no ha pogut assistir a l’Assemblea i ha delegat la conducció de
l’Assembleea a la Vice-presidenta, Mònica Saltor.
1. Balanç de les activitats de l’AMPA des de l’última assemblea,
especialment Festes: carmanyolada (amb tallers), carnestoltes,
Santa eulàlia.

La valoració que fan els assistents de les últimes festes és en general bona, tot
i que hi ha alguns punts a comentar i millorar:
-

-

-

Nadal: la participació als tallers va ser poca. Es comenta que els nens
no tenen gaire interès en fer-los i que prefereixen jugar al pati i
relacionar-se entre ells que participar en aquestes activitats. De tota
manera, hi va haver força nens, especialment entre els petits, que van
acabar animant-se a participar-hi. No sembla que sigui una activitat que
s’hagi de deixar de fer, la comissió de festes valorarà quins tallers
plantejar i quan fer-los. Caldrà veure si la tendència és a la major o a la
menor participació i prendre les decisions oportunes. Pel que fa als
regals pels nens, sembla que és una bona iniciativa i tothom participa de
gust en l’intercanvi. El tema dels “pongos” dels adults, sembla que té
menys èxit i es podria plantejar no fer-los més.
Carnestoltes:“El Baldiri fa l’Indi!” Va ser un èxit de participació i es va
organitzar en un temps record. Tot i ser la primera vegada que l’AMPA
de l’escola participava a la rua de carnestoltes de Gràcia i va haver
molta participació i ens ho vam passar molt bé.La comissió de festes va
preparar unes bosses amb el material per fer-se una disfressa al preu de
2,5 €. Com que no tenien capacitat de previsió, es va fer una mica curt
de material. De cara a properes edicions caldrà preparar-la amb més
antel·lació i demanar a les famílies que confirmin l’assistència i si volen
una bossa de material per la disfressa. S’haurà de valorar si es fa un
taller per preparar-la un divendres a la tarda, aprofitant els patis oberts.
Santa Eulàlia: La colla gegantera es va encarregar de portar els
gegants al Born per tal que poguessin ser exposats durant tota la

setmana immediatament anterior a la cercavila. També va encarregar-se
de fer mocadors de colla, que es van repartir entre els participants el
mateix dia de Santa Eulàlia. La participació va ser menor que per
carnestoltes, la valoració que se’n fa és que aquesta baixada de
participació obeïa a dos factors: era un cap de setmana llarg i moltes
famílies havien marxat fora i era el segon cap de setmana consecutiu
amb activitats festives de l’AMPA (va ser el cap de setmana següent a
carnestoltes). De tota manera, es va poder treure part del bestiari i fer el
recorregut amb la resta d’escoles de la ciutat que hi participen. De cara a
propers cercaviles, estaria bé poder saber quantes famílies hi
participaran per poder decidir quines bèsties es treuen i com s’organitza
el cercavila.
De cara a l’any vinent, es proposa implicar a l’escola fent que treballin el
bestiari els dies anteriors, repartint-lo entre les diferents classes.

2. Properes festes:
a. Festa del 85è aniversari de l’escola (29 de març).
L’escola ha demanat l’ajuda de l’AMPA, pel pastís i la xocolatada.
S’enviarà informació de la participació dels pares. L’AMPA acorda
col·laborar amb el pastís i la xocolata.
b. Sant Jordi. Proposta d’activitats amb participació dels pares
voluntaris.
Com cada any, hi ha alguns pares i mares que participen de la festa
escolar, explicant contes, escenificant-los, etc. La vicepresidenta explica
com ha funcionat fins al moment i sorgeixen algunes propostes entre els
assistents. Hi ha voluntaris i propostes suficients per cobrir tots els
cicles.
c. Festa de final de curs.
Cada any l’AMPA hi col·labora amb alguna activitat que subvenciona.
Cal fer una proposta a l’escola. Es proposa portar futbolins i/o taules de
billar o ping-pong. També es proposa canviar l’esmorzar que ofereix
l’AMPA, millorar-ne la qualitat, caldria preguntar a l’empresa de menjador
si ens poden proporcionar una alternativa a un preu semblant.
d. Paella
Aquest any la paella es farà el cap de setmana del 28/29 de maig.
3. Nova administrativa de l’AMPA.
Durant el mes de febrer es va dur a terme el procés de selecció per la
vacant d’administrativa de l’AMPA que deixava l’Azahara. Entre tots els
currículums que es van rebre es va fer una preselecció considerant
especialment les capacitats que s’havien demanat a l’oferta. Es van citar
per entrevistar 5 persones, de les quals dues van declinar l’entrevista i
de les tres restants es va acabar seleccionant l’Angèlica. S’ha valorat
especialment la seva forta capacitació com a administrativa, la seva
iniciativa i la seva discreció. L’última setmana de febrer va estar fent el
traspàs amb l’Azahara que va plegar el passat 29 de febrer.

4. Despeses de l’AMPA. Ajudes a l’escola d’acord amb les demandes
de la direcció.
L’escola ha demanat ajuda a l’AMPA per adquirir una nova pissarra
electrònica i per dur a terme les activitats culturals que acostuma a fer
per Sant Jordi. En principi no hi haurà problema per fer-hi front, pendent
de confirmar amb el tresorer.
5. Portes obertes.
Les portes obertes es fan el 29 de febrer i l’1 i 2 de març. Entre els
assistents hi ha voluntaris suficients per acompanyar a la directora i la
cap d’estudis en aquestes xerrades de presentació de l’escola a famílies
interessades en venir el curs vinent.
6. Escola de pares.
Hi ha ganes de recuperar la idea de fer les xerrades proposades per la
Mercè Sesé i fins i tot altres formacions per a pares. Durant el tercer
trimestre a més a més, hi haurà les formacions per famílies d’UNICEF al
voltant dels drets dels infants.
7. Colònies “extraescolars”.
Es planteja la possibilitat de fer unes colònies organitzades per l’AMPA
pels nens dels cursos que no tenen colònies escolars. L’any passat ho
van fer directament les famílies d’aquests cursos amb l’empresa Aula 2 i
van estar molt satisfets del resultat. Es proposa la mateixa empresa.
S’enviarà informació i es convocarà una reunió per les famílies que
puguin estar-hi interessades.
8. Convocatòria d’eleccions de l’AMPA el tercer trimestre. El mandat
de dos anys finalitza al maig.
Al maig acaba el mandat d’aquesta Junta. Entre els assistents sorgeixen
propostes de canvi. Caldrà veure si es presenta una sola candidatura o
cal fer eleccions.
En qualsevol cas, d’acord amb els estatuts, hauran de convocar-se
durant el tercer trimestre. El primer que caldrà és constituir la mesa
electoral amb pares voluntaris, si no sortissin es triaran per sorteig i es
convocaran les eleccions en la propera Assemblea de l’AMPA per tal
que es presentin les candidatures en el termini previst pels estatuts.
Un cop transcorregut aquest termini, si no hi hagués més d’una
candidatura es podria donar el procés electoral com a conclòs. Si no, es
faran eleccions abans d’acabar el curs.

9. Propostes, precs i preguntes.
a. Participació a la batucargol: durant aquest curs algunes famílies
del Baldiri estan participant amb el grup de percussió Batucargol,
creat per alguns pares de l’escola Turó del Cargol. Dins de la
batucargol ha sorgit la idea de convertir-se en Associació i agrupar

les tres escoles que hi participen, el Turó, Rius i Taulet i el Baldiri. Es
planteja a l’assemblea la possibilitat d’associar-s’hi, tenint en compte
que constituir aquesta associació pot comportar fer alguna aportació
econòmica per part de l’AMPA però alhora poder disposar de la
batucargol perquè ens pugui acompanyar a les festes i celebracions
de l’escola. S’aprova la proposta de participar en aquesta associació
per unanimitat de vots dels assistents.
b. Casal de setembre: es planteja a l’Assemblea la possibilitat
d’homologar el casal que es vol proposar pels primers dies de
setembre. Es farà a l’escola amb l’empresa Aula 2. És un casal
centrat en les festes i tradicions. Depenent de la demanda inclourà el
servei de menjador o no. L’Assemblea aprova per unanimitat que es
tramiti l’homologació del casal de setembre per tal de que pugui ser
inclòs entre els que poden ser demanats amb ajuda econòmica.
c. Reutilitació de xandalls i samarretes: com que moltes vegades la
roba queda petita quan encara està en molt bones condicions, es
proposa organitzar algun sistema per tal de fer arribar samarretes,
xandalls de l’uniforme d’educació física i bates de l’escola que han
quedat petits, a les famílies amb fills més petits que els puguin
utilitzar. Sembla adequat disposar d’una caixa al despatx de l’AMPA
on poder deixar la roba i que les famílies que vulguin puguin
recuperar samarretes, xandalls i bates.
d. Menjador: hi ha hagut canvi de coordinadora ja que ha marxat
l’Azahara. La nova coordinadora és la Patricia. La comissió de
menjador ens comenta que s’ha introduït el “bufet d’amanides” pels
més grans, que està donant molt bons resultat. Els nens cal que triin
com a mínim tres ingredients.

