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ACTA de REUNIÓ de l’AMPA 
          Data: 26/01/2020 

          Ref. 01_2020 

Data de reunió:  24/01/2020 

Lloc de reunió:  Aula ESO 

Horari: 18:00 h  

Assistents:  

 Carmen Soler, Presidenta 

 Gabriel Vera, Vicepresident 

 Vanesa Mués, Tresorera 

 Belén Bailera, Secretària 

 Representants de famílies de l’escola: Carmen, Silvia, Pili, Esther, Toni, Mari, Tatiana, Raquel, 

Ruth, Lidia, Edu, Jesús 

Excusats: Mari, Eva 

 

TEMES TRACTATS 

1. Adopció de l’ordre del dia 

S’aprova, però es canvia l’ordre de temes a comentar. 

 

2. Lectura Acta anterior 

S’aprova.  

 

3. Espai: “La Junta informa” 

3.1 Situació traspàs de càrrecs per canvi de Junta 

S’estan fent totes les gestions relacionades amb el canvi de Junta:  

 Registre d’associacions: estem pendents de rebre el document oficial (tramitat a través del 

CCAPAC). 

 IdCAT de la Presidenta: fet (com a representant de l’AMPA, fins que tinguem el certificat 

digital de la FNMT). 

 FNMT: pendent de fer 

 Comptes bancaris: ja estan actualitzats els autoritzats i s’està tramitant el canvi d’entitat 

(acord de FECC amb Banc Sabadell amb millors condicions) 

 

3.2 Felicitacions Nadal    

Aquest any l’escola ha decidit canviar el format de la felicitació de Nadal que es reparteix a les 

famílies, el que ha suposat un increment en el cost. L’AMPA continua subvencionat aquesta despesa 

al 100%.  
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3.3 Valoració Cavalcada de Reis    

1) Recorregut Cavalcada: Aquest any, degut a algun problema d’organització, les comparses 

havien de caminar molt ràpid i no es va poder gaudir dels balls ni de les disfresses. Han 

demanat disculpes als participants. El proper dia 29 hi ha una reunió a la Seu del Districte per 

a donar explicacions al respecte.  

 

2) Comparsa AMPA Fedac Amílcar: S’ha detectat que alguns dels participants no eren socis.  

S’arriba a l’acord següent: 

- El proper any s’indicarà clarament a la convocatòria que és un requeriment per a 

participar en aquesta comparsa, ser soci de l’AMPA. 

- Per a una millor organització, es crearà una Comissió de Cavalcada (mínim 3 persones)  

 

3.4 Canal de comunicació amb personal de l’escola    

S’ha establert informar al personal de recepció de l’escola de data i horari de cada activitat que fa 

l’AMPA a dins de l’escola, per a que puguin donar resposta a les famílies que s’apropin a preguntar.  

 

3.5 Tallers Camí Escolar    

Al desembre es va celebrar la primera jornada del Taller de Camins Escolars a la nostra escola, amb 

l’assistència d’un bon nombre de famílies. 

El dia 18 de gener s’ha celebrat el 2ª taller a l’escola Mare Nostrum, amb la participació de famílies 

de diferents escoles.  

Es decideix que s’enviarà un missatge a la Lara Varona (enllaç amb l’ajuntament) per a saber quin és 

l’estat del nostre projecte. S’encarrega de fer-ho Mari com a representant de la Comissió de Camí 

Escolar. 

 

3.6 Presentació subvencions    

Durant aquest mes de gener està obert el període de presentació de subvencions dins del marc del 

Districte i de l’Ajuntament.  

Aquest any hem presentat dues: una per la cavalcada i una altra per totes les activitats que porta a 

terme l’AMPA durant el curs.  

 

3.7 Regals de Reis pels socis 

L’obsequi escollit aquest any per als socis era una bufanda amb el logo de l’AMPA, en 2 mides, la 

petita per a Infantil i Primària, i la gran per a Secundaria i Batxillerat. 

Vam tenir una sorpresa desagradable al rebre el material ja que la bufanda petita era massa petita; 

es va decidir que si les famílies de Primària volien canviar-la per la gran, ho podien fer. 

Al voltant d’un 65% de socis han passat a recollir el seu obsequi. 

S’ha decidit que el proper any, es tornarà a activar la Comissió de Regals per a escollir l’obsequi, així 

com, per encarregar-se del lliurement als socis. 

S’oferirà un altre dia per a que els socis que no hagin pogut venir, passen a recollir l’obsequi dels Reis. 
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4. Assumptes varis 

4.1 ONMAT 

Degut a la problemàtica existent relacionada amb l’assignatura de Matemàtiques i de la plataforma 

ONMAT, posada en marxa fa 3 anys, les famílies sol·liciten que durant aquesta reunió es tracti aquest 

tema per a intentar buscar alguna solució, així com, que l’AMPA recolzi al col·lectiu de famílies de 1r, 

2n i 3r ESO que s’han vist involucrades en aquest canvi de metodologia que no està donant els 

resultats esperats. 

Amb les intervencions d’alguns assistents, es va explicant quins problemes s’han anat detectant 

durant aquests anys, quines reclamacions s’han fet a l’escola a modo individual, quines conseqüències 

està tenint en l’evolució de l’aprenentatge de l’assignatura, etc, etc.  

S’ha plantejat el dubte de que, si degut als mals resultats de l’últim examen de Matemàtiques de 3r 

ESO que es va fer al desembre, la decisió de repetir-ho ara, no s’hagi fet per a pujar la nota dels 

alumnes... Si és el cas, no es considera que sigui la forma de resoldre un problema latent des de fa 

tant temps. 

Una altra proposta que es comenta és que l’escola faci un sondeig de quants alumnes d’aquests 3 

cursos estan fent classes particulars d’aquesta assignatura. Segons els percentatge que es trobi, 

s’hauria d’avaluar si és normal que les famílies hagin d’assumir aquest sobrecost. 

També s’informa que hi ha una comissió formada pels 6 delegats d’aquests cursos que es va reunir al 

desembre amb Direcció, on es va acordar que es faria una investigació entre els alumnes i professors 

per a conèixer quina era la situació real de l’evolució d’aquesta assignatura. Actualment, després de 

creuar un parell de clickedus amb Direcció, s’està a l’espera de rebre resposta a l’últim comunicat que 

van enviar els delegats amb els punts claus que s’han de concretar i quin compromís assumirà l’escola 

per a millorar la situació i el malestar generalitzat. 

Es decideix que l’AMPA enviarà un escrit a la Direcció de l’escola demanant informació específica de 

què s’està fent i què es vol fer, amb terminis concrets, per a poder fer un seguiment de a prop i poder 

donar resposta a les famílies que ho estan sol·licitant.  

Com per part de l’AMPA ja s’havia sol·licitat a Direcció una reunió amb els delegats de tots el cursos, 

es veu convenient incloure com a punt a tractar, els projectes ONMAT (Secundaria) i ENTUSIASMAT 

(Primària) i així, poder tenir una visió de conjunt que permeti extreure conclusions de la salut d’aquest 

projecte a nivell global.  

Esperar a tenir resultats de les proves de Competències Bàsiques no és factible per què els cursos que 

s’avaluen aquest any, no són els que ja estan treballant amb aquestes dues plataformes. 

 

4.2 Incidències amb els alumnes d’ESO 

De igual forma que el punt anterior, les famílies ens demanen incloure aquest punt a l’ordre del dia 

per què s’estan produint fets que es poden considerar greus, i la sensació és que no s’està actuant per 

part de l’escola amb la rapidesa que caldria esperar o amb la contundència que sembla seria més 

adient. 

Alguns dels assistents expliquen casos de robatori, d’amenaces, d’assetjament, etc, que, a més, venen 

de lluny i en algunes ocasions, els causants són reincidents. 

Com som conscients del desconeixement que tenim del tema, tant de què està passant realment, de 

com s’està actuant i de què més podrien fer les famílies per a ajudar a resoldre aquest tipus de 

problemes, es decideix que també s’inclourà aquest punt a la reunió de delegats amb Direcció, amb 

la intenció de conèixer amb detall com es tracten les faltes greus que es produeixen. 
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Creiem molt important que el Document de Convivència que es va aprovar el curs passat, s’inclogui a 

la Guia de l’Alumne que es reparteix a principi de curs, per a que tant alumnes com les seves famílies 

recordin cada any quines regles hi ha establertes, i les conseqüències en cas de no seguir-les. 

Pel que fa a les expulsions temporals, no creiem que sigui el càstig més “educatiu”. Els alumnes 

expulsats ho consideren com unes vacances i encara els fa més populars entre la resta de la classe. 

S’hauria de replantejar quines accions poden ser més efectives i més adients per a reconduir algunes 

conductes. 

I per últim, es comenta la possibilitat de fer servir denúncies col·lectives als Mossos d’Esquadra en cas 

de trobar-se afectats diferents alumnes pel mateix problema. Es buscarà informació al respecte. 

 

4.3 Preparació festa Carnestoltes 

Com cada any, per Carnestoltes l’AMPA organitza dos tipus de festa. 

Divendres 21, a la tarda: 

- Animació infantil a la sortida de l’escola 

- Bar solidari (portat per col·laboradors de l’AMPA) 

Dissabte 22, al vespre: 

- Després de la rua que organitza el barri de Porta, la comparsa de FEDAC Amílcar es desvia 

cap a l’escola 

- Animació musical 

- Concurs de disfresses  

- Bar solidari (portat pels alumnes)  

A principi de febrer, s’enviarà comunicat a les famílies per a que puguin fer la inscripció al concurs. 

També s’oferirà als alumnes de 2nESO, 4t ESO i 1r BATX si volen portar el bar i la venda de frankfurts. 

Un o dos cursos ho poden fer. 

Ens coordinarem amb la professora de Música per a fer el dissabte la batucada amb els alumnes de 

P4.  

Aclariment:  

 A la festa de Carnestoltes de l’any passat, els alumnes de 2n i 4t ESO del curs 2018/2019 van 

fer una recaptació de 534 €, que no se’ls ha lliurat i per tant, queda pendent per a quan 

aquests cursos ho decideixen recollir. [Veure Acta 03_2019]  

 Al curs 2017/2018 la recaptació de les diferents festes fetes, s’havia de repartir entre els 3 

cursos que van participar. Dos d’ells ja han recollit la seva part, però un d’ells (2n d’ESO 

d’aquell any) va decidir, a posteriori, que quedés la seva part a l’AMPA, pendent de recollir. 

Ara ho han reclamat i se’ls ha lliurat la quantitat que els pertocava (501 €). [Veure Acta 

04_2018] 

 

4.4 Xerrades previstes 

S’han contractat dues xerrades. 

- 12/02/2020: “Educació integral en sexualitat a la infància”.  

- 24/03/2020: “Hàbits cibersaludables” 

Dues setmanes abans de cada xerrada, s’enviarà convocatòria a les famílies per a que puguin fer la 

inscripció. 

 

 

 



              

Pàgina 5 de 5 

 

4.5 Representant de l’AMPA al Consell escolar 

La representant actual ha posat el seu càrrec a disposició, per si algun altre soci vol agafar aquest 

compromís. S’informarà als cursos via delegats i en la propera reunió de l’AMPA, si hi ha candidats, 

es decidirà entre ells, i si no, es renovarà el càrrec de representant de l’AMPA al Consell Escolar, 

mantenint a Lidia. 

 

4.6 Animació festa fi de curs 

La data ja està fixada: 13/06/2020. 

Es decideix que a la propera reunió es presentaran propostes per part de les famílies per a fer una 

festa una mica diferent a altres anys. Al febrer ja s’hauria de contractar l’animació que es decideixi 

fer. 

 

 

5. Precs i preguntes 

Temes que han introduït els assistents a la reunió: 

 

 Xarxes socials: l’encarregat de publicar informació a les xarxes socials en les que participa l’AMPA 

és Jesús (i el blog ho porta directament la JD). Es comenta la possibilitat de fer el traspàs a un 

altre soci, però com no hi ha cap voluntari, de moment, segueix Jesús i Vanesa. 

 

 Dates rellevants:  

- Jornada de Portes Obertes: 29/02/2020. L’AMPA participarà presencialment. 

- Jornada Premis literaris (St. Jordi): 23/04/2020. L’AMPA participarà presencial i 

econòmicament. 

 

 

 

6. Fi de la reunió 

20:15 h.  

 

 

 

 

 

Per a que així consti, signen a continuació els representants de la JD AMPA Fedac-Amílcar 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉN BAILERA 

Presidenta        Secretària 


