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ACTA de REUNIÓ de l’AMPA 
          Data: 01/03/2020 

          Ref. 02_2020 

Data de reunió:  28/02/2020 

Lloc de reunió:  Auditori 

Horari: 18:00 h  

Assistents:  

 Carmen Soler, Presidenta 

 Vanesa Mués, Tresorera 

 Belén Bailera, Secretària 

 Representants de famílies de l’escola: Javi, Ruth, Edu, Eva, Pili, Mª Eugenia, Esther, Lidia, 

Mari, Carmen, Joan, Sergio, Cristina, Ana, Jesús, Mari 

Excusats: Òscar 

 

TEMES TRACTATS 

1. Adopció de l’ordre del dia 

S’aprova. 

 

2. Lectura Acta anterior 

S’aprova.  

 

3. Espai: “La Junta informa” 

3.1 Actualització temes reunió anterior 

Es repassen tots els assumptes detallats a l’acta de la reunió anterior i es complementa amb 

informació actualitzada segons el cas. 

 

 Tràmits associats al canvi de Junta: Segueixen sense estar acabats. 

 Cavalcada Reis: El dia 29 de gener es va assistir a la reunió de valoració convocada per 

l’organització de la cavalcada a la Seu del Districte, amb assistència de la guàrdia urbana per a 

explicar què va passar aquest any durant el recorregut. Sembla que es van ajuntar diferents 

situacions que van alterar el normal desenvolupament de l’activitat; per una banda, la pressa per 

no coincidir amb el tall de Meridiana (manifestació), i per una altra, mala coordinació entre 

comparses, amb aturades i separacions entre els diferents grups, que no va permetre ni fer els 

balls assajats. 

 Camí escolar: Es va contactar amb la persona que ens fa d’enllaç amb l’ajuntament i finalment, 

s’ha pogut concretar una data per a una reunió de seguiment. Serà el proper dia 10/03, amb 

l’ajuntament, AMPA i els coordinadors de l’escola. 
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3.2 Reunió delegats    

Després de uns quants anys, s’ha tornat a celebrar una reunió entre les delegats dels diferents curs 

de l’escola, AMPA i Direcció (21 persones). 

L’objectiu de la mateixa era aclarir quina és la funció assignada als delegats i quines són les seves 

responsabilitats. 

Alguns aclariments: 

 La comunicació escola-família és un tema molt important que s’intenta millorar mica en mica. 

Existeixen uns protocols que tot el personal de l’escola ha de fer servir. Malgrat que seria de gran 

utilitat disposar d’una persona encarregada exclusivament de totes les comunicacions, no és un 

cost que es pugui assumir. 

 En cas d’incidents i/o faltes, es segueixen les pautes establertes al Document de Convivència que 

es va aprovar el curs passat al Consell Escolar.  

 

Després de tractar diferents temes, es va arribar als següents acords: 

1) El delegat ha de fer de via de comunicació entre l’AMPA i les famílies. 

2) Les comunicacions de l’escola es fan via clickedu, per tant, el delegat no està obligat a reenviar-

les (si ho fa, és per iniciativa pròpia). 

3) En cas de detectar alguna preocupació de caràcter general a la classe, abans de créixer els rumors 

o els malentesos, el delegat demanarà a l’escola (tutor/cap d’estudis/direcció, segons apliqui) 

una “versió oficial” que ajudi a resoldre la situació o, al menys, a conèixer els fets de forma més 

objectiva. 

4) S’ha dissenyat pels delegats, un breu document (“decàleg del bon ús del whatsapp”) que s’ha 

reenviat als diferents cursos. 

5) El Document de Convivència es reenviarà a les famílies cada principi de curs per a que es tingui 

present quines són les regles establertes. 

 

3.3 Onmat    

Tal i com es va acordar a l’anterior reunió, es va preparar un escrit des de la Junta de l’AMPA a 

Direcció, informant de la preocupació que existia entre les famílies dels cursos de l’ESO que estant 

fent servir aquesta plataforma. La informació que es va transmetre és que, degut a la sol·licitud que 

se’ns havia fet a l’AMPA, s’havia decidit donar suport a aquestes famílies i es faria un seguiment 

continuat de l’evolució d’aquest tema per a garantir que les línies d’actuació que es proposin, 

aconsegueixen millorar la situació actual.  

Durant aquest mes s’ha portat a terme una reunió entre personal d’Onmat, professors del 

departament de Matemàtiques, direcció, delegats i AMPA (15 persones), en la que es van exposar les 

diferents problemàtiques que les famílies i alumnes consideren que són simptomàtiques d’un mal 

funcionament de les tècniques aplicades o una falta de comunicació entre alumnes i professors.  

Tant per part del personal d’Onmat com de la coordinadora del departament es donen les explicacions 

referents al funcionament de la plataforma i quin hauria de ser el mètode de treball dels alumnes. 

Algunes conclusions van ser: 

 L’objectiu de la plataforma i el contingut acadèmic és totalment vàlid.   

 Un nombre considerable d’alumnes no ha entès (o no ha sabut adaptar-se) el nou mètode de 

treball, en el que s’espera d’ells més autonomia i iniciativa per avançar dins de cada tema. 

 L’escola ha fet una enquesta als alumnes per a conèixer la seva visió i aquesta informació també 

s’analitzarà amb detall. 
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 Els professors estant fent un anàlisi conjunt de la situació i prepararan una proposta que 

considerin pot ajudar a millorar el rendiment dels alumnes.  

 Des de l’empresa proveïdora d’ONMAT es continuarà fent un seguiment proper de l’evolució de 

la implantació de la plataforma, per ajudar a millorar i reconduir els mètodes d’ensenyament si 

és necessari. 

Aquesta setmana s’ha enviat a famílies i alumnes una guia de la plataforma per a conèixer tots els 

apartats en els que els alumnes han d’anar entrant segons les pautes que es donin durant el transcurs 

del tema corresponent. 

També han rebut els delegats el document amb els acords assolits pel departament de Matemàtiques 

i a continuació, Direcció ho enviarà a totes les famílies. 

3.4 Valoració xerrada “Educació sexual i afectiva a la infància”    

Els assistents a la xerrada ressalten que va ser força interessant i que van aprendre noves eines per a 

tractar aquest tema amb els seus fills. 

Però també lamenten que l’assistència no fos més nombrosa, tenint en compte que és un tema 

important. Van anar 20 persones. 

S’ha acordat que el proper curs es tornarà a realitzar i llavors, es decidirà si s’amplia amb tallers 

complementaris.  

 

3.5 Valoració activitats per Carnestoltes    

Com cada any, per aquesta festivitat es preparen dues tipus d’activitats: 

 Divendres, 21/02 

Animació infantil: “De Viatge”. Va estar molt entretinguda i els petits s’ho van passar molt bé 

Bar de l’AMPA: gestionat pels col·laboradors 

 Dissabte, 22/02 

Animació musical: “DJ José Torres”. Bon professional 

Concurs de disfresses (comparses i individual) i lliurament de trofeus. 

Bar de l’AMPA: gestionat per les famílies de 2n de l’ESO. Es va oferir també a 4rt ESO i 1r Batx, 

però no els va interessar participar.  

Recaptació aconseguida: 886 €. Se’ls lliurarà aquesta quantitat, conjuntament amb la de la festa 

de Castalloween, durant el mes de març. 

Aquest any no ha participat la batucada guiada per la professora Maria, per manca de 

nens/nenes participants. 

El dia 02/03 hi ha reunió de valoració de la rua a Can Verdaguer. S’intentarà assistir. S’ha comentat 

que la participació de FEDAC Amílcar a la rua ha estat molt pobre aquest any, i a més, molt 

“silenciosa” (s’ha trobat a faltar la participació de la batucada). Es decideix que el proper curs, es farà 

més difusió d’aquesta activitat per a recolzar a la professora i animar a les famílies a participar, ja 

que els alumnes gaudeixen d’una bona estona de diversió. 

NOTA post-reunió: Durant la JPO s’ha comentat amb la professora Maria aquest tema i s’ha acordat 

que el proper any, si ella vol tornar a activar la batucada de la rua del dissabte, ens demanarà 

recolzament a l’AMPA si veu que les famílies no responen a la seva convocatòria. 

NOTA post-reunió: Al finalitzar la festa del dissabte, quan estàvem recollint, vam rebre la visita de la 

Guàrdia Urbana per què havien rebut queixes per la música. Com ja s’havia acabat, van marxar i no 
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va anar més enllà aquesta denuncia d’algun veí. Per a properes festes, es sol·licitarà a l’ajuntament 

el permís corresponent i així, pot ser, ens evitem aquest tipus de visites... 

3.6 Venda flors - St Jordi    

Com cada any, es va oferir a les famílies de 2n de Batx si volien encarregar-se d’aquesta activitat per 

a poder subvencionar en part la seva graduació, però no han estat interessats en participar-hi.  

 

4. Assumptes varis 

4.1 Normativa repartiment de la recaptació del bar solidari 

Actualment la normativa aplicada per a fer el repartiment de la recaptació és la següent: 

 La recaptació és la suma de les dues festes que poden gestionar les famílies (Castalloween i 

Carnestoltes). 

 Els cursos que poden participar són: 2n ESO, 4art ESO i 1r Batx (són els que tenen un viatge 

relacionat amb el contingut acadèmic). Se’ls ofereix participar per ordre i poden fer-ho 

conjuntament 2 cursos. 

 El repartiment es fa per curs i per festa (sense tenir en compte el nº d’alumnes que participen). 

 El representant adult que es posa en contacte amb l’AMPA per a sol·licitar aquesta participació, 

és al que se li dona la recaptació i és el responsable de fer el repartiment corresponent dins del 

seu curs, segons com ho hagin establert prèviament. 

Problema detectat: en cas de no estar compensat el nº d’alumnes de cada curs que participa, el 

repartiment no es faria en igualtat de condicions. 

A principis del proper curs, es decidirà què fer, però s’adjunta una primera proposta: 

 La recaptació serà la suma de les dues festes que poden gestionar les famílies (Castalloween i 

Carnestoltes). 

 Els cursos que poden participar són: 2n ESO, 4art ESO i 1r Batx (són els que tenen un viatge 

relacionat amb el contingut acadèmic). Se’ls ofereix participar per ordre i poden fer-ho 

conjuntament 2 cursos. 

 Es limitarà el nº d’alumnes total que poden participar (per exemple, 16). 

 El repartiment es fa per alumne i per festa. 

 El representant adult que es posa en contacte amb l’AMPA per a sol·licitar aquesta participació, 

ens comunicarà quants alumnes participen (per a deixar constància). És al que se li dona la 

recaptació i és el responsable de fer el repartiment corresponent dins del seu curs, segons com ho 

hagin establert prèviament. 

 Al document amb la nova normativa, també s’especificarà que col·laborar en aquesta activitat 

comporta diferents tasques: muntatge, decoració, gestió de bar, recollida material, netejar... 

 

4.2 Següent xerrada programada 

El dia 24/03 està previst que es faci la xerrada “Hàbits cibersaludables”. A principis de març 

començarem a fer difusió. 

NOTA post-reunió: Durant la JPO, a la vista de l’èxit que ha tingut l’activitat del LeM impartida pel 

professor Rafa, se l’ha suggerit si estaria disposat a fer una xerrada/taller a les famílies (a petició de 

l’AMPA) i ens ha confirmat que seria un molt bon complement a la tasca que s’està fent a l’escola en 

aquest sentit amb els alumnes. Es comentarà amb Direcció per veure si es posa en marxa. 
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4.3 Representant de l’AMPA al Consell Escolar 

L’actual representant prorroga el seu càrrec i es decideix que el proper curs, juntament amb les 

eleccions de l’escola, es tornarà a convocar la renovació del mateix. Durant la reunió, tres 

col·laboradors han expressat la seva disponibilitat com a possibles candidats. 

 

4.4 Repartiment tasques entre JD i col·laboradors 

Malgrat que és un tema recurrent, amb el canvi de JD, encara s’ha fet més evident que la única forma 

de que l’AMPA tingui continuïtat és amb l’ajuda de tots els socis. 

Durant la reunió es fa una exposició dels últims fets i tothom ha estat d’acord que s’ha d’aplicar una 

nova estratègia amb 2 objectius: 

 Donar més visibilitat a tota la tasca de preparació d’activitats que s’ha de fer durant l’any. 

 Aconseguir que hi hagi una participació molt més activa de les famílies associades. 

Els acords als que s’ha arribat són: 

1) Crear Grups de Treball Temporals (GTT) per a cada activitat que necessiti col·laboració. 

2) S’informarà al Foro de l’AMPA de les tasques que es necessiten fer per a una activitat concreta i 

es crearà el GTT corresponent amb els col·laboradors que es presentin (4 o 5). Si es considera 

necessari, també es farà la crida de voluntaris al Grup de Delegats. 

3) Es farà un grup de wtsp per aquest GTT, amb un representat de la JD. Es repartiran les tasques i 

una vegada acabada la feina, es desfarà el GTT i els voluntaris quedaran “alliberats”. 

D’aquesta forma, tothom podrà saber què es fa i tothom podrà aportar la seva ajuda segons la seva 

disponibilitat, amb tasques de curta durada.  

4.5 Jornada Portes Obertes (JPO) 

El dissabte 29, l’escola celebra la JPO i com cada any, l’AMPA participa. 

Es demana als col·laboradors que puguin venir una estona, que ho facin i així poder fer torns a 

l’entrada de l’escola on estarà la taula de l’AMPA. Alguns dels col·laboradors han confirmat la seva 

assistència. 

Es necessita fer un petit muntatge (taula, roll-up, fulletons, obsequis) i després, atendre les consultes 

de les persones que s’interessin per la nostra associació. 

Per una altra banda, a les carpetes que l’escola lliura a totes les visites que es van fent aquests dies, 

també està inclòs el nostre fulletó de propaganda. 

 

4.6 FESTAMPA 

A l’anterior reunió es va comentar que s’esperava rebre algunes propostes per a veure com podíem 

preparar la festa de fi de curs. 

No s’ha presentat cap proposta tancada, però algunes idees rebudes han estat: 

 mantenir activitat infantil a la tarda 

 festa temàtica (pendent de decidir quina) 

 sopar amb reserva de taula (per grups si es vol) 

 fer desaparèixer les taules després del sopar i deixar pista de ball 

 DJ o grup musical (pendent de decidir) 

 sol·licitar préstec de taules i cadires a l’ajuntament (buscar info) 
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 altres alternatives: moure de data la “gran festa de l’AMPA” per a que no coincideixi amb totes 

les de fi de curs d’altres escoles, ja que suposa disposar de menys opcions d’escollir espectacle.  

Aquesta última alternativa sembla una bona idea per a posar en marxa, però, degut a la situació 

actual de la JD i als canvis que es volen implementar en la col·laboració dels socis, es creu convenient 

deixar aquest nou projecte per al proper curs i fer un plantejament més específic de com es podria 

organitzar aquest tipus d’esdeveniment (l’exemple que s’ha comentat és el de FEDAC Sant Andreu). 

 

5. Precs i preguntes 

Temes que han introduït els assistents a la reunió: 

 

 FEDACursa Extrem: aquest any no hi haurà limitació de places. Data: 14/06/2020 

 

 Grup whatsapp “Foro AMPA”: es decideix fer la renovació de contactes establerta cada 2 anys, 

en lloc de fer-ho anualment; per tant, aquest es manté tal i com està actualment, i obert a 

qualsevol soci que vulgui entrar. 

 

 

6. Fi de la reunió 

19:45 h.  

 

 

Nota.- S’agraeix, especialment en aquesta ocasió, la presència dels col·laboradors a la reunió, i 

aprofitem per expressar el nostre convenciment de que entre TOTS, aquesta AMPA ha de tenir un 

gran futur. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

BELÉN BAILERA 

Presidenta        Secretària 


