REUNIO ORDINARIA AMPA CEIP MARGALLO
Data : 17/12/2009
Hora : 15:15 a 17:00 h.
Lloc : Sala professors/es
Nº Acta : 15/2009-2010
Assistents :

Laura Guilera com Presidenta
Arantzazu Apraiz com Vice-Presidenta
Yolanda Jimenez com Tresorera
Teo Molina com Secretària
Antonio Jiménez com Vocal
Lara Caballero com Vocal i delegada de 1r B
Paco Avila com Vocal
Sònia Montoliu com Vocal i Coordinadora delegats/des
Justi com Coordinador Ampas i delegada de P5A
Nieves com Vocal i en nom de Pedro delegat de 5éA
Roser Congost com Vocal
Delegats de classe: Elvira Jimenez ((P3 B), Pili Cuartero (P4 B), Laura (P5 B), Maribel
1r A), Silvia (2n A), Montserrat Agea (3r. B), Toni Casas (4t A), Francesca Yepes i
Carmen Gañan (4t B) i Mari Morello (5è B)

Ordre del dia
1.- Lectura i aprovació acta anterior
2.- Informació sobre nou calendari curs escolar 2010-2011
3.- Informació comissió menjador
4.- Informació comissió extraescolars
5.- Loteria Ampa i punts de llibre
6.- Concert de Nadal 2009
7.- Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1.- Lectura i aprovació acta anterior
La Presidenta obra la sessió i la secretària llegeix l’acta on es dona per aprovada l’Acta.

2.- Informació sobre nou calendari curs escolar 2010-2011
La presidenta ens dona l’informació respecte el nou calendari que el Conseller del Departament
d’Educació ha proposat i on des de totes les Ampas estem desenvolupant la tasca d’intermediaris per fer
arribar els tots els pares i mares la carta dels diferents sindicats que la signen, carta que adjuntem a la
present acta i que hem decidit fer-la arribar per mitja dels delegats/des a totes les famílies del CEIP
Margalló.
L’objectiu es conèixer la postura de tots el pares i mares, per la qual cosa ens podeu fer arribar tots els
comentaris be a través d’una carta a la bústia del Ampa o a través del correo electrònic de l’Ampa
(ampamargallo@gmail.com).

3.- Informació Comissió menjador
La presidenta ens explica com va anar la reunió del passat dia 14 de desembre amb els membres de la
comissió del menjador. En primer joc va donar detall respecte a l’enquesta que es va fer arribar a tots els
nens i nenes que es queden a menjador. El resultat va ser que de 225 nens/es fitxes de menjador que es va
passar l’enquesta, varen contestar 95.

Respecte a la ponderació de cada una de les preguntes, van contestar:
1ª pregunta: “Considereu útil que s’incloguin consells dietètics?”
Molt: 46 ; Bastant : 36 ; Poc : 11; Gens : 2
2a. pregunta: “Les jornades gastronòmiques, com les valoreu?”
Molt bé: 44 ; Be : 41 ; Regular : 10 ; Malament : 0
3a. pregunta: “Com valoreu el menú en quant a qualitat i elaboració?”
Molt bé : 25 ; Bé : 31 ; Regular : 20 ; Malament : 11
4a. pregunta: “La relació amb els monitors”
Molt bona : 35 ; Bona : 38 ; correcte : 16 ; millorable : 5
Com valoració final, podem dir que la pregunta més conflictiva i amb els resultats més baixos va ser la
tercera on es va tenir en compte tots els comentaris fets per els pares i mares. També amb aquestes notes,
es va revisar el menú presentat del proper trimestre.
Respecte a la reunió informativa amb la dietista, es va comentar en primer joc la poca assistència del
pares i mares, i que suposem que, un dels motius, va ser el poc temps de marge que ens va avisar
l’empresa (dimecres) per convocar a les famílies per el divendres. A aquesta reunió es va aclarir les
dubtes que van sortir i que posteriorment a la Comissió es van tornar a repetir les demandes dels
pares/mares assistents. Com exemple podem destacar: la presentació de les factures dels proveïdors que
es va demanar a la reunió amb la dietista i que desprès a la Comissió ens van presentar; alguns dels
proveïdors son: Aliment Barna, Edosuc(mant, Neteja), Garcimar(peix), J.Ferrer ; Moncel (olis d´oliva);
Alerovi (maquinarria); Confecciones industriales Sta catalina (roba); J. Pont (embotits); Frutas Antonio;
Danone SA i Mercadona.
Per part de l’empresa es va proposar que el lliurament dels menús del mes de gener, es faran el proper 8
de gener (primer dia de classes) donat que si es lliuren el 22 de desembre es molt probable que es perdin.
A més, a partir de gener, també sortirà un full amb explicacions de les qualitats d’alguns aliments i un full
amb indicacions dietètiques pels sopars i berenars equilibrats.
Des de l’Ampa es va demanar a l’empresa de menjador l’organització del temps lliure dels nens/es abans i
després de dinar, per la qual cosa ens passaran els quadrants amb les activitats programades per cada curs.
També es va dir des de l’Ampa que els rebuts que es carreguen pel banc/caixa costa molt calcular de
quants dies i preu per dia estan cobrant, pel la qual cosa, l’empresa va comentar que es un problema del
programa de la Caixa de Sabadell i que només surt a aquells pares/mares que hi tinguin compte allà, però
qui vulgui aclaracions, pot passar per el despatx en horari d’atenció al públic i que parli amb Mª Antonia.
Altre tema que es va demanar es que es tenen problemes amb el contacte telefònic i que el que han fet es
canviar de companyia per que amb la que hi treballaven no hi ha cobertura.
També es va ratificar que donat l’augment de nens/es que es queden com fitxes el menjador, han
augmentat el nombre dels monitors per que la ratio establerta al contracte sigui coherent.
Per últim des de l’Ampa volem fer extensiu que els pares/mares que hi vulguin tastar els menús, si us
plau, han de contactar amb l’Ampa.
També es va proposar portar els menús al departament de Dietista Interna de Can Bou per que faci la
valoració si son adequats o no. Per majoria es va aprovar.

4.- Informació Comissió extraescolars
La secretària va prendre la paraula i va comentar comentar com va anar la reunió amb la Comissió
d’extraescolars el passat dia 14 de desembre.
En primer joc, es va comentar el resultat de l’enquesta recollida per l’Ampa i que el nivell de participació
va ser molt baix, de 325 nens/es apuntats a les activitats, només han arribat 34 qüestionaris
Respecte a la ponderació de cada una de les preguntes, van contestar:
1ª pregunta: “Com considereu la graella d’activitats?”
Molt bé: 16 ; Bé : 18 ; Regular : 0; Malament : 0

2a. pregunta: “Com considereu el preu de les activitats?”
Barat : 1 ; Correcte : 29 ; Car : 3
3a. pregunta: “Com valoreu les activitats gratis durant el mes de setembre?”
Molt bé : 27 ; Bé : 3 ; Regular : 0 ; Malament : 0
4a. pregunta: “La relació amb els monitors”
Molt bona : 15 ; Bona : 14 ; correcte : 2 ; millorable : 1
5e. pregunta: “Fer activitats en família?”
Si : 25 ; No : 1
Destaquem alguns del comentaris fets per els pares/mares dintre de l’espai d’observacions:
1ª pregunta : Han millorat molt respecte a altres anys; incloure altre tipus de ball, com p.e. hip hop, break;
la graella es mes variada que abans; una mica limitat per els nens d’infantil.
2a. pregunta : l’any anterior era una mica mes econòmiques i mes temps; cobrament mensual; per el preu,
podria ser de major duració; les activitats subvencionades son mes barates, el anglès correcte
3a. pregunta : Així poden decidir els nens/es; aquest primer contacte va ajudar a escollir; positiu, sempre
que les famílies no abusin.
4a. pregunta: Ens agradaria conèixer-los, ja que canvien segons el meu fill, i hores d’ara no sé amb qui
està; encantada amb anglès; millorable l’espai del bon dia; no se quina relació tenen; en alguns casos els
monitors parlen de males maneres als nens.
5e. pregunta : desgraciadament entre setmana no tenim el temps necessari; patinatge; esports; teatre,
dansa; cuina.
En segon joc l’empresa ens va presentar els números de nens/es que hi participen i les activitats que es
fan, de forma resumida, podem dir que hi ha apuntats 325 nens/es, dels quals 9 grups son subvencionats
formant un total de 109 nens/es i que no subvencionats hi ha apuntats 216 nens/es.
Per part de la direcció de l’escola ens informen de l’aprovació del compte per l’Estudi Assistit (PIZOA)
on es buscaran un o dues persones per dinamitzar l’activitat que s’iniciarà el Gener.
Per part de l’Ajuntament demana a l’empresa d’activitats extraescolars la graella d’activitats i els
diferents aspectes que fan referència a la trobada per la festa de cloenda i la mostra que tindrà joc cap a
finals de maig principis de juny.
Per part de l’Ampa vam demanar a Gestiva còpia dels contractes dels monitors, així com fotocopia de les
assegurances i dels TC2.

5.- Loteria AMPA i punts llibre
La Secretària va comunicar el benefici recollit per l’Ampa per la venda de loteria, que han sigut de 40
euros. Respecte els punts de llibre, la venda a tingut un bon resultat a infantil i primer. Unes de les causes
que han derivat a que l’activitat no hagi tingut èxit, ha sigut, els problemes per trobar al delegats/des per
comprar-los, per la qual cosa es va demanar des de la Junta Directiva que: 1) intentin arribar tota
l’nformació a tothom; 2) aconseguir totes les dades de les famílies que hi faltin; 3) Si no poden estar a les
hores d’entrada o sortida, demaneu ajuda.

6.- Concert de Nadal 2009
La Justi ens informa sobre el concert de Nadal en Família a càrrec de l’Associació Musical de
Castelldefels per el proper dissabte 19 de desembre a les 13:00 h al Centre Cívic Frederic Mompou.

7.- Torn obert de paraules
A banda de l’ordre del dia, es va donar l’informació que ja ha arribat a totes les famílies del Pla de
Formació per els pares del Ajuntament de Castelldefels per el curs 2009-2010. Recordeu que les
inscripcions s’han de fer el despatx de l’Ampa.
Sònia, coordinadora de Delegats/des ens va llegir una carta que l’hi han fet arribar d’una família de P4.

En el torn obert de paraules, es va tornar a fer incidència respectes els problemes d’espai i lloc que tenen
per fer l’activitat de servei de “Bon dia”, troben que el fet que hi estiguin junts els petits i els grans, fan
que no sigui una activitat massa dirigida/coordinada. Va sortir l’idea de demanar altre aula o inclòs altre
monitor.
També es va proposar la idea de crear una “comissió escola verda” i que surti des de l’Ampa, la qual
cosa, els pares/mares que hi vulguin formar part d’aquesta associació, poden dirigir-se a Pepe Ruiz (3è B)
Es va recordar que el Taller de famílies es fan els dilluns i dimarts de 15:00 a 16:00 h i l’objectiu es el de
crear les disfresses pel Carnestoltes.
Fem una crida a totes les famílies que hi vinguin a deixar els seu fills/es a l’escola “respecteu les voreres
i els passos dels vianants”
Per part d’alguna família ens va fer arribar una queixa de la manca de endolls que hi ha els vestuaris de la
piscina de Can Roca i també demanar la possibilitat de que hi puguin entrar una o dues mares els
vestuaris (estem parlen dels nens/es que hi van a piscina com activitat dins del Cole de 1è i 2on)

Acords

Annexos
1.- Signatures dels assistents
2.- Carta els pares del nou calendari escolar

La Presidenta aixeca la sessió a les 17:00 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb el
vist-i-plau de la Presidenta.

La Secretària de l’AMPA

La Presidenta de l’AMPA

Vist-i-plau

ANNEXE I:
Benvolgudes mares, benvolguts pares
Des dels sindicats USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC·SPS i FETE-UGT volem fer-vos arribar algunes consideracions per tal de
contribuir al debat social que, en aquest moment, s’està realitzant sobre els canvis en el calendari escolar.
El canvi més radical que s’està proposant des del Departament d’Educació i que més afecta a les famílies, consisteix en què
l’alumnat comenci el curs uns dies abans (dia 7) a setembre i tingui una setmana de vacances al febrer o març
Els sindicats sotasignats entenem que no està demostrat que amb aquest canvi es millorin els resultats escolars. Més aviat
sembla una qüestió d’opinions, on uns pensen que un lleuger descans es fa necessari en un trimestre tan carregat per agafar
noves forces i els altres, que un descans en el trimestre en el qual l’alumnat més rendeix suposa tallar el ritme de classes i, per
tant, el consideren perjudicial.
Els sindicats sotasignats pensem que el que influeix realment en els resultats escolars és que els centres tinguin més recursos,
més plantilles per poder atendre de forma més individualitzada la diversitat de l’alumnat, tenir menys alumnes per aula, més
formació del professorat i unes polítiques socials i laborals que millorin la qualitat de vida de sectors de la població i facilitin la
conciliació. Justament tot el que el departament retalla i no fa. La resta són cortines de fum per amagar altres realitats.
En aquest sentit el problema no és la setmana de vacances al febrer o març, sinó com l’està plantejant l’administració educativa,
sense consens real amb la comunitat educativa, sense cap compromís d’increment dels ajuts públics, sense responsabilitzar-se
de què passarà amb l’alumnat aquesta setmana, carregant el pes organitzatiu de les activitats de lleure sobre les AMPAs (allà
on hi hagi) i per aquelles famílies que econòmicament s’ho puguin permetre. Per molt que el conseller ho prediqui, la majoria de
les famílies catalanes no poden portar els seus fills i filles aquesta setmana a esquiar.
L’administració al·lega que porta 3 anys obrint una partida de 1.375.000 euros anuals per subvencionar aquestes activitats, però
el que amaga és que d’aquesta subvenció universal a cada un dels 931.260 alumnes entre 3 i 16 anys amb dret a percebre-la, li
pertocaria 1,45 euros. Això sense comptar que la manca d’informació a les AMPAs, i un procediment viciat permeten que
l’administració se n’estalviï 500.000 euros.
L’altra qüestió que planteja el nou calendari és la supressió de la possibilitat de fer jornada intensiva al mes de juny, mes
d’elevades temperatures per a les quals els centres no estan adaptats. Aquesta mesura és contradictòria amb el discurs del
Departament d’Educació sobre l’autonomia de centres. Fins ara, els consells escolars, en representació de la comunitat
educativa, podien decidir si es feia o no aquest tipus de jornada. A partir del curs vinent, tot i les diverses situacions, es
suprimeix aquesta possibilitat.
La supressió de la jornada intensiva pot suposar un canvi de funcionament organitzatiu en els centres, ja que la reducció horària
que aquesta comportava era una compensació per les activitats educatives relacionades amb sortides i colònies i altres activitats
que implicaven per part del professorat una major dedicació horària amb l’alumnat.
Els sindicats sotasignats us fem una crida a la reflexió conjunta amb el professorat dels vostres centres sobre la incidència
negativa que per als centres públics estan tenint les mesures preses pel departament d’educació i us encoratgem a fer sentir la
vostra veu unida a la nostra per aturar–les i aconseguir millores que realment contribueixen a potenciar la qualitat de
l’ensenyament públic.
Restem a la vostra disposició per si voleu explicacions xerrades o qualsevol tipus d’informació.
JA N’HI HA PROU. EXIGIM: LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER MARAGALL
- LA RETIRADA DE LA PROPOSTA DE CALENDARI ESCOLAR
- INCREMENT DE PLANTILLES - NO ALS RETALLS DE PLANTILLES
- DISMINUCIÓ DE LES RÀTIOS
- PEL TREBALL ESTABLE- CONTRA LA PRECARITZACIÓ LABORAL
- COBRIMENT DE LES SUBTITUCIONS DES DEL PRIMER DIA
- NO A LES IMPOSICIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA LEC
USTEC·STEs,

CCOO,

ASPEPC·SPS,

FETE-UGT

