AMPA ESCOLA
MARGALLÓ
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA, ELS/LES VOCALS I ELS/LES DELEGATS/DES
Identificació de la sessió: 3/2010
Data: 15/12/2010
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)
Lara Caballero (vocal Comissió de Festes)
Inma Álvarez (vocal representant coord. AMPAs i
delegada de 1r A)
Antonio Jiménez (Vocal “No t’ho perdis” – Hort)

DELEGATS/DES
Carme Marí (P3A)
Camino García (P3B)
Àngels Álvarez (P4B)
Maribel (2n A)
Cristina Ibáñez(2n B)
Mònica López (5è B)
Mari Morello (6è B)

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Peticions a la Direcció del centre
Demandes fetes a l'Ajuntament de Castelldefels
Comissió de menjador
Comissió d'extraescolars
Comissió de festes
Proposta de xerrades – col·loqui de la FaPaC
Bases concurs logotip
Torneig Scrable
Criteris de funcionament de les comissions
Proposta de dates pel sopar
Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió

Essent les 15.15 hores del dia 15 de desembre 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 assistents. No havent cap objecció per part dels assistents,
s’aprova l’acta.
2. Peticions a la Direcció del centre
Pren la paraula la tresorera i exposa que, tot i que aquest mes no s’ha mantingut la reunió periòdica amb la
Direcció del Centre, la presidenta va passar pel despatx i va comentar amb la Cap d’Estudis dos temes:
 petició per part de les famílies de fer colònies també a primer. La resposta va ser que es
traspassaria la petició a direcció i al claustre i ens tindrien informats.
 queixes presentades per algunes famílies pel que fa al comportament d’un nen de 5è. Es va
traslladar els comentaris de les famílies i la resposta va ser que el cas està controlat, que s’han pres
mesures informant a Inspecció i que en qualsevol cas aquest no els hi constava cap agressió cap a
nens més petits.
3. Demandes fetes a l'Ajuntament de Castelldefels
Pren la paraula el secretari per tal d’informar als assistents de les següents demandes que s’han fet a
l’Ajuntament.
Demanda de col·locació de pilones a la vorera de Lola Anglada
Es va presentar un escrit acompanyat de fotografies tot demanant la instal·lació de pilones que impedeixin
l’estacionament i la circulació de vehicles per les voreres. Les pilones ja estan instal·lades
Reparació de la tanca de l’escola
Es va presentar un nou escrit a l’Ajuntament tot informant de l’existència d’un forat de dimensions
considerables a la tanca del patí de l’escola (zona pistes esportives). La tanca ha estat reparada.
Una de les assistents demana que es sol·liciti a l’Ajuntament la instal·lació d’elements reductors de velocitat
(ressalts) al pas de vianants de la cruïlla del carrer Lola Anglada amb la Carretera de la Sentiu.
4. Comissió de menjador
Presenta el punt la presidenta informant que ja es poden consultar a la pàgina web de l’AMPA
(http://ampamargallo.entitatscastelldefels.cat) tant els menús com la planificació de les activitats que es
desenvolupen després de dinar.
Pel que fa a les quotes de menjador, s’ha aconseguit que els descomptes es puguin aplicar des del primer
dia. Sobre aquest fet cal tenir en compte que:
Només es descompta la part corresponent al menjar.
Cal avisar amb 2 dies d’anticipació i sempre abans de les 9 h del matí.
Així mateix es recorda que cal revisar els rebuts per tal de garantir que l’empresa no hagi comés cap errada
(descomptes per segons germans – 5% -, descomptes per no utilització del servei de “picnic” en les sortides,
etc.)
D’altra banda, s’informa als assistents que, a partir del mes de gener l’empresa encarregada del menjador
canviarà de nutricionista i incorporarà propostes de sopar als menús i també es començaran a introduir
aliments procedents de l’agricultura ecològica.
Pel que fa als problemes de convivència que s’havien manifestat, s’ha parlat amb la coordinadora de
monitors i assegura que aquells nen/es que poden tenir actituds més conflictives estan sempre supervisats
pels monitors. Tot i així, la responsable de monitors ha proposat que les pròpies integrants de la comissió
puguin passar en qualsevol moment per comprovar el correcte funcionament. Així mateix, es demanarà
informació sobre els tipus de càstigs que s’imposen als infants que no respecten les normes de conducta al
menjador ja que sembla ser que, de vegades, poden esdevenir excessius.
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5. Comissió d'extraescolars
Pren la paraula la Sotspresidenta per informar del funcionament de les activitats extraescolars. Tot i la
baixada en la inscripció a les diferents activitats que conformen l’oferta de l’escola, les activitats estan
funcionant correctament.
D’altra banda, ja s’han sol·licitat les subvencions per l’organització de casals durant la setmana blanca del
mes de març.
Pel que fa al Casal de Nadal, s’informa a les persones assistents que aquest serà obert per als alumnes de
totes les escoles de Castelldefels tot i que es desenvoluparà a l’Escola Margalló.
Així mateix informa que existeix la possibilitat d’organitzar un segon torn de casal durant la setmana de reis
si existeixen prou famílies interessades. Les famílies hauran de comunicar-ho a l’empresa Gestiva per tal
que ells valorin, en funció de la demanda, la viabilitat d’aquest torn.
6. Comissió de festes
Pren la paraula la Lara Caballero informant dels següents aspectes:
Cantada de nadales
Es farà el dia 22 de desembre a partir de les 11,30 h.
Carnaval
El 17 de gener començarà a treballar la construcció del Carnestoltes. Es farà un taller dos cops per setmana
(a partir de les 15 hores) que dirigirà la Patro. Les famílies interessades a participar poden adreçar-se
directament. S’informarà dels dies i horaris més endavant.
7. Proposta de xerrades – col·loqui de la FaPaC
Pren la paraula la sotspresidenta informant de l’oferta de la FaPaC per l’organització de xerrades al centre.
La proposta és abans de finalitzar el trimestre, però des de l’AMPA s’ha demanat la possibilitat de fer-les a
partir de gener. S’exposen les diferents possibilitats i, un cop feta la votació, es decideix demanar-ne les
següents:






Com ajudar els nostres fills en els seus estudis: Com afavorir l’èxit i evitar el fracàs escolar.
Dir no també educa.
Les pors infantils.
Som iguals, som diferents

NOTA: en el moment de la confecció de l’acta, la FaPaC ha comunicat a aquesta AMPA que no és possible
organitzar les xerrades al mes de gener.
8. Bases concurs logotip
Es presenten les bases del concurs del logotip per l’AMPA i es consensua el premi que consistirà en:

 Un abonament d’oci familiar d’un any, o bé
 Un xec regal per l’import de l’abonament per bescanviar a l’Abacus.
L’import del premi es finançarà amb els beneficis de la loteria, que, per cert, enguany s’ha venut tota.
9. Torneig Scrabble
Pren la paraula la presidenta informant de la convocatòria del torneig de scrabble que, com cada any
organitza l’Ajuntament i on participen diverses escoles del municipi. Els participants han de ser nens/es de
5è, 6è ,1r i 2n d’ESO. Enguany el torneig se celebrarà el 14 i 15 d’abril (encara està per determinar el lloc).
Es demana als/les assistents si volen que es contracti la realització d’un taller de preparació i selecció
dels/les candidats/es. Aquest taller, que s’organitza en horari lectiu, té un cost de 195€ (inclou els taulers, 4
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monitors i les activitats) que també pagaria l’AMPA amb la recaptació de la loteria.
Els/les assistents aproven la contractació del taller.
10. Criteris de funcionament de les comissions
La presidenta informa de la creació d’una nova comissió: la del Consell de Barri de Vista Alegre. A demanda
de l’Ajuntament, s’ha integrat l’AMPA en aquest consell, a través de la Vanessa Cano. Aquest consell serà
un òrgan estretament vinculat als projectes que dins de el programa de la Llei de Barris, desenvoluparà
l’Ajuntament al Barri de Vista Alegre.
Manifesta també la presidenta, en nom de la Junta, la satisfacció per l’elevada participació i implicació de
pares i mares en aquesta associació. També recorda la necessitat de respectar la funció i les tasques
encomanades a cadascun dels responsables de cada comissió i mantenir una estreta coordinació aprofitant
tant les reunions mensuals com els mitjans a l’abast de tothom (correus electrònics, web, etc.)
11. Proposta de dates pel sopar
Es fixa el 14 de gener la data en que es farà el sopar de la junta, vocals i delegats/des.
12. Torn obert de paraules
Pren la paraula la Imma Álvarez per informar que, finalment, el preu de venda unificat per a totes les escoles
de Castelldefels serà d’1,50€
Es proposa als/les assistents la possibilitat de substituir els regals que, tradicionalment, es fan per Nadal als
mestres (paneres, etc.) per un donatiu a un projecte solidari d’una ONG. Es posa com exemple la Fundació
Vicente Ferrer (http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/sites/default/files/adjunto/publicaciones/revista-atp2011.pdf)
S’informa també que el projecte de l’hora del conte començarà al gener i durant la setmana vinent es
repartiran les butlletes fent la crida a la participació de pares i mares.

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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