
ACTA REUNIÓ AMPA
Dilluns, 16/06/2014 de 20 a 22h.

Assistents:
14 socis/es i 4 persones de la Junta. 18 persones en total. 

ORDRE DEL DIA:
• Informació sobre la reunió del Consell Escolar del dia 2 de juny, “Normes d’Organització i  
Funcionament del centre”
• Venda de llibres
• Extraescolars 2014/15
• Valoració de la festa fi de curs
• Precs, preguntes i altres

1) REUNIÓ CONSELL ESCOLAR.
- Normes d'Organització i Funcionament. 
Es va comentar que s’entenia que era un document de debat i no per aprovar al moment. 
Els representants de les famílies i de l’AMPA estan treballant per a fer les esmenes que 
considerin. S’ha emplaçat per a comentar-ho i aprovar-ho, si cal, al últim consell (dia 25).
- Calendari Escolar 2014-2015.
. Aquest curs és el Consorci qui fixa les dates dels dies de lliure disposició, les mateixes 
per totes les escoles (fins ara hi havien diferències). Seran els següents: 3 novembre (tots  
Sants); 16 febrer (Carnestoltes) i 22 de maig (Segona Pasqua)
. Adaptació P3: han de ser entre 3 i 5 dies segons normativa. A l’escola fan es fan els 3 
primers dies, en dos torns.
. Jornada intensiva: el 23 de desembre (Nadal) i del 8 al 19 de juny (final de curs)
. Horari general del curs: es manté igual.
- Plantilles. 
Segons  el  decret  de  plantilles,  ara  la  direcció  pot  demanar  tres  places  estructurals  i  
defineix el perfil de cada lloc de treball. Ens informen que ja s'han demanat els 3 perfils,  
que son: un de primària d'anglès, un d'infantil  d'anglès i un de primària per TIC-TACs 
(informàtica i audiovisuals). No només han demanat poder tenir aquests tres perfils, si no 
que  l'escola  ja  els  ha  definit.  Aquestes  persones  estarien  a  l'escola  amb  caràcter 
provisional.  D'altra  banda,  la  plaça de música  no surt  a  concurs,  cosa que permet  a 
l'escola de demanar la continuïtat del mateix professor pel curs que ve. Els representants  
de les famílies ens vam sumar a l'interès de que aquesta persona pugui continuar l'any 
que va, donat que ha suposat un canvi molt positiu aquest curs.
- Posicionament LOMCE
La Fapac, el  mateix dilluns, va fer arribar el  model pensat per que un consell  escolar 
manifesti  el  seu rebuig i  s'oposi a la LOMCE i alhora s'adhereixi  a la xarxa d'escoles 
insubmises. Tothom (claustre i  tot  el  sector famílies) va estar d’acord amb el  redactat 
íntegre i es va acordar de recolzar totalment i adherir-se a aquesta xarxa. Només va haver  
un canvi en el redactat respecte al que proposava el text original, que deia que la llei  
"centralitza i espanyolitza el sistema educatiu" i un dels pares va dir que no li semblava bé 
fer  servir  l'expressió  "espanyolitzar".  Es  va  arribar  a  consens  i  es  va  aprovar  per 
unanimitat.



2) VENDA DE LLIBRES.
Es recorda que 3er. i 4art. tenen la socialització de llibres ja feta i per tant les famílies  
només compraran el material fungible. Aquest curs es mantindran els llibres de 5è i 6è 
(que tocava socialitzar aquest any) en previsió de canvis a l’any vinent degut a la LOMCE.
Es demanarà que les famílies col·laborin al canvi de folres. La dinàmica serà com a anys 
anteriors  (es  recorden  dades  i  horaris),  excepte  que  únicament  n’hi  haurà  un  dia  de 
recollida (2 dies els anys anteriors). Es recorda que no és obligatori la compra de llibres a 
l’escola  i  es  donen  altres  opcions:  Carlin,  botigues  Abacus...  Les  famílies  assistents 
preguen que no hi hagin incidències amb el subministrament de llibres.  

3) EXTRAESCOLARS 2014/15.
Es confirma que es mantindran horaris i  preus. Aquest curs serà el primer en que les  
activitats extraescolars començaran el primer dia de curs (15 de setembre). El canvi més 
significatiu és que es substitueix l’actual  proveïdor  de l’anglès extraescolar degut a la 
baixa  qualitat  de  l’ensenyament  que  s’ha  detectat  i  les  queixes  d’algunes  famílies. 
S’explica quins passos s’han seguit per a trobar una nova empresa, quines opcions s’han 
mirat i com s’han contrastat les dades amb d’altres escoles (Vila Olímpica...). Finalment es 
va  decidir  que  a  partir  del  curs  vinent  International  House  s’encarregarà  de  l’activitat 
d’anglès extraescolar. Amb aquest canvi, des de la junta s’aposta per l’increment de la  
qualitat  de  l’ensenyament  donat:  el  prestigi  del  proveïdor,  la  formació  pedagògica  del 
professorat i  que tots els professors seran nadius. S’informa que, segons s’ha acordat 
amb International House, els grups constaran d’un mínim de 7 alumnes i un màxim de 14. 

4) VALORACIÓ FESTA FI DE CURS.
En general, es valora positivament la festa. Es comenten fets puntuals a millorar com la  
publicitat  dels  patrocinadors,  la  remullada i  la  recollida  final.  Respecte  a la  remullada 
s’indica que hi va haver-li queixes per parts de direcció per la brutícia que es va generar 
als lavabos. S’acorda que es mirarà de contractar una persona per a que faci la neteja al  
dia següent de la festa. Es comenta que es tindrà de designar una comissió de festa pel 
proper curs el més aviat possible per tal de ser els únics interlocutors vàlids per a les 
gestions  amb  l’AMPA  i  per  a  prevenir,  en  la  mesura  del  possible,  circumstàncies 
d’organització al llarg del curs i d’última hora.


