AMPA ESCOLA
MARGALLÓ
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA, ELS/LES VOCALS I ELS/LES DELEGATS/DES
Identificació de la sessió: 2/2010
Data: 19/11/2010
Hora: 15,15-17 h
Lloc: Sala de professors
Assistents:
JUNTA
Laura Guilera (presidenta)
Teo Molina (sots-presidenta)
Mònica Cobos (tresorera)
Txema Navarro (secretari)
VOCALS
Sònia Montolio (vocal coord. de delegats/des)
Inma Álvarez (vocal representant coord. AMPAs i
delegada de 1r A)
Nieves Martín(vocal punts condis)
Yolanda Jiménez (vocal i delegada 6è A)
Roser Congost
Marga Pizarro (vocal Revista “de tothom”)
Antonio Jiménez (Vocal “No t’ho perdis” – Hort)
Maite Peñarrubia (vocal Formació de Pares i Mares)

DELEGATS/DES
Carme Marí (P3A)
Camino García (P3B)
Eva Sànchez (P4A, 3r B i 4t A)
Cynthia Romina (P4B)
Àngels Álvarez (P4B)
Pilar Cuartero (P5B)
Laura Alemany (1r B)
Maribel (2n A)
Cristina Ibáñez(2n B)
Sílvia (3r A)
Montserrat Agea (4t B)
Mònica López (5è B)
Mari Morello (6è B)
Edurne (6è B)

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació sobre el canvi de criteri del Departament d’Educació pel que fa a la jornada intensiva del
mes de juny
3. Loteria
4. Coordinadora d’AMPAs
4.1.
Boc & Roll
4.2.
Punts de llibre
5. Criteris d’enviament de correus electrònics
6. Eleccions al Consell Escolar
7. Comissió de convivència
8. Pla de formació per a mares i pares
9. L’Hora del Conte
10. Mercat d’intercanvi de joguines
11. Concurs pel disseny d’un nou logotip per l’AMPA
12. Propostes de continguts pel web de l’AMPA
13. Festes
Desenvolupament de la sessió
Essent les 15.15 hores del dia 19 de novembre de 2010, obre la sessió la presidenta tot donant la
benvinguda als i les assistents. A continuació, i seguint amb l'ordre del dia es tracten els següents punts:
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
La presidenta pregunta als assistents si volen fer alguna esmena a l’acta de la sessió anterior que havia
estat enviada prèviament a totes les persones assitents. No havent cap objecció per part dels assistents,
s’aprova l’acta.
2. Informació sobre el canvi de criteri del Departament d’Educació pel que fa a la jornada intensiva
del mes de juny
Pren la paraula la presidenta i exposa que, d’acord amb l’acord pres pel consell escolar del centre en la
reunió del passat 17 de novembre, s’ha remés al Servei Territorial del Departament d’Educació la voluntat de
l’Escola Margalló de fer jornada intensiva els dies 22 de desembre i del 6 al 22 de juny. Fruit d’aquest acord,
el claustre ha decidit fer-se enrere en la seva posició de no organitzar colònies.
La presidenta manifesta així mateix que, durant el desenvolupament de la reunió extraordinària del consell
escolar, va apel·lar a que, en futures ocasions, s’estableixin ponts de diàleg abans d’arribar a decissions
d’un caràcter tan dràstic.
Una de les assistents demana que es traslladi al claustre la petició de que les colònies també les puguin fer
els alumnes de primer curs.
Es fa una exposició de l’escrit remès per la FaPaC en relació al canvi de criteri del Departament d’Educació
on es manifesta el malestar d’aquesta federació per la decissió del Departament i es posa l’accent en la
possibilitat de què les colònies es puguin convertir en “moneda de canvi” de reivindicacions laborals del
col·lectiu de membres.
S’inicia un debat entre els/les assistents on s’exposen diferents punts de vista.
3. Loteria
Es recorda als/les assistents que el proper 2 de desembre, a partir de les 17 hores caldrà lliurar els talonaris
i els diners recollits per la venda de loteria a la Mònica Cobos (Tresorera). El lliurament es farà al despatx de
l’AMPA.
Així mateix es demana opinió als/les assistents sobre quina quantitat de loteria ha de comprar l’AMPA, es
decideix que els imports i quantitat seran:

 Loteria de l’AMPA: 1 dècim (20,00 €)
 Loteria del claustre: 1 dècim (20,00 €)
4. Coordinadora d’AMPAs
4.1. Boc & Roll
S’informa als assistents que s’han demanat 200 Boc&Roll que es vendran al preu de 2,00€. En el moment
en què es disposi d’aquest “embolcalls d’entrepà ecològics” s’informarà a les famílies per tal que, aquelles
que ho desitgin, puguin adquirir-los al despatx de l’AMPA els divendres de 16,30 a 17 hores.
Una de les delegades proposa que es valori la possibilitat d’oferir també algun sistema tipus carmanyola. Es
miraran pressupostos i s’informarà en futures reunions.
4.2. Punts de llibre
La propera setmana es repartiran les cartrol·lines als/les tutors/es per tal que els alumnes confeccionin els
punts de llibre que, posteriorment, es vendran al preu d’un euro per tal de recaptar fons per col·laborar amb
la Fundació La Marató de TV3. Caldrà que els/les delegats/des recordin als/les tutors/es que cal que els/les
alumnes posin el seu nom darrera dels punts per tal que, aquells pares/mares que vulguin comprar el punt
que ha fet el/la seu/va fill/a puguin localitzar-lo fàcilment.
Els punts seràn lliurats als delegats/des el proper 22 de desembre i durant la setmana següent es posaran a
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disposició dels pares i les mares de l’escola.
El dia 29 de desembre caldrà lliurar a la Inma Álvarez (que estarà a partir de les 17 hores al despatx de
l’AMPA) tant els punts de llibre que no s’hagin venut com els diners recaptats.
Aquests punts es posaran a la venda a l’estand de la Coordinadora d’AMPAs de Castelldefels a la Fira de
Nadal de la Plaça de l’Església del 4 al 8 de desembre.
Des de la coordinadora d’AMPAs demanen la col·laboració de pares i mares voluntaris/àries que puguin
cobrir un torn en l’estand. Calen 5 pares/mares per centre i, en prinicipi els torns a cobrir són de 2 hores.
5. Criteris d’enviament de correus electrònics
Davant la gran quantitat d’informació que arriba per correu electrònic a l’AMPA i vist que s’han rebut queixes
pel tipus d’informació que es difon, la Junta comunica que, d’ara endavant, es trametran als/les delegats/des
únicament les següents informacions:

 Aquelles relatives a l’Escola, l’AMPA, la Coordinadora d’AMPAs o bé la FaPaC
 Aquelles relatives a l’agenda cultural de la Vila
Així mateix, es demana tots/es els/les delgats/des que, a l’hora de fer arribar les informacions a les famílies
facin servir l’opció de còpia oculta (CCO).
6. Eleccions al Consell Escolar
S’informa de la presentació de 5 candidatures a representants dels pares i les mares de l’Escola per a les
eleccions al Consell Escolar.
És molt important que el proper dia 25 de novembre el màxim nombre de mares i pares participi en les
eleccions. El vot es podrà dipositar des de les 15 al es 18.15 hores. És important saber que:

 El vot no es pot delegar
 No es pot votar per mitjans diferents al presencial
7. Comissió de convivència
Pren la paraula la Sònia Montolio, membre de la Comissió de Convivència i n’explica la composició i el
funcionament. La comissió la integren dues mares (la Sònia i la Mònica), tres mestres i el director de
l’Escola.
Aquesta comissió treballa actualment en la “Carta de compromís centre – família”, un document que pretèn
establir uns compromisos entre la família i l’escola i que es facilitarà a les famílies dels infants en el moment
que comencin el primer curs. Un cop la carta estigui elaborada, s’elevarà al Consell Escolar per a la seva
aprovació.
Així mateix, la comissió treballa en el “Projecte de convivència del centre” i en el Reglament de règim intern
del centre (donat que aquest últim ha de refer-se per adaptar-lo al Decret d’autonomia de centres.
8. Pla de formació per a mares i pares
Pren la paraula la Maite Peñarrubia per tal de posar als assistents al corrent de les activitats que s’han
sol·licitat dins del Pla de Formació per a Mares i Pares. Aquestes seran:

 Aula Família
 Internet segura per a la protecció del menor
 El vincle entre l'alimentació i les emocions (3-12 anys)
Al marge de les activitats que se celebrin a l’Escola, les mares i els pares poden participar de les activitats
que es desenvolupin a la resta de centres del municipi.
9. L’Hora del Conte
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Es presenta el projecte als/les assistents i sorgeix la proposta d’obrir la convocatòria no només a pares i
mares sinó també a avis i àvies, familiars, mestres, així com alumnes de sisè que vulguin compartir un conte
amb els més petits.
En breu s’enviarà la crida per aconseguir voluntaris i voluntàries mitjançant una butlleta repartida a tots els
infants del centre.
Es demana la col·laboració dels delegats i les delegades per tal de “captar” voluntaris i voluntàries.
En aquest punt sorgeixen propostes com ara:
Crear la figura dels “padrins de lectura” (nens/es de 5è i 6è que ajuden als més petits a aprendre a llegir)
Implantar activitats lúdiques de benvinguda el primer dia de curs.
10. Mercat d’intercanvi de joguines
A proposta d’una de les delegades de curs, es planteja la possibilitat de fer un mercat d’intercanvi de
joguines. La mècanica consistirà en què cada infant porti una joguina i, a canvi rebi un “val” que podrà
bescanviar per una joguina que hagi portat un altre infant. La proposta es treballarà de cara a final de curs i
es farà una experiència pilot amb els infants de P3 a P5.
11. Concurs pel disseny d’un nou logotip per l’AMPA
Pren la paraula la Teo Molina i planteja la possibilitat de convocar un concurs a l’escola per tal d’aconseguir
un nou disseny per al logotip de l’AMPA.
Alguns/es assistents demanen que s’elaborin unes bases del concurs. Des de la Junta s’accepta la petició i
s’elaboraran unes bases per al concurs.
12. Propostes de continguts pel web de l’AMPA
La Teo Molina demana la col·laboració de pares i mares per tal de millorar el disseny i els continguts de la
pàgina d’Internet de l’AMPA.
Així mateix, informa que, aviat es començaran a publicar documents facilitats per la FaPaC amb continguts
d’utilitat per a pares i mares.
Pren la paraula la Laura Guilera informa que, tal i com es va sol·licitar, ja es poden consultar els menús al
web de l’AMPA i proposa que, a través del web es pugui posar a disposició de les famílies un espai
d’intercanvi dels equipaments de la mostra de danses de Sant Jordi (sabatilles xineses, faldilles, etc.)
13. Festes
S’informa als assistents que, un cop traslladada la petició que es va manifestar en la darrera reunió a la
direcció del centre sobre la mostra de danses de Sant Jordi, l’Escola ha accedit a celebrar-la. Pel que fa al
judici del Carnestoltes, aquest no es farà.
Sense cap més tema que tractar i essent les 17 hores s'aixeca la sessió
El Secretari

Vist i plau
La presidenta

Txema Navarro

Laura Guilera
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