
                                                         dijous, 16 de febrer de 2012 
AMPA Casa dels Nens  

 

 

ACTA Assemblea General 
 

Reunió 1a Assemblea General de l’AMPA de l’EBM Casa dels Nens 

Data 16 de febrer de 2012 

Hora 21:00 

Lloc EBM Casa dels Nens 

Assistents Jorge Sotomayor ( pare Laia peixos), Marta Guix( mare Laia peixos), 
Lourdes Freixa ( mare de Bruna Peixos), Javier Durandez ( pare Lola 
peixos), Dolors Montes ( mare Felix elefants), Ana Zafon( mare Lola 
esquirols), Sònia Roig ( mare Aina marietes), Mariona Mas  (mare Guim 
gatets), Sabina Sales ( mare Adrià esquirols i Cloe peixos); Joan Gavilan 
( pare Jan lleons), Mireia Sanmartin ( mare Jan lleons), Sergio Ibañez ( 
pare Aina gatets), Laura Contradelles ( mare Arnau gatets), Anna 
Catasus ( mare Aleix gatets), Claudia Garcia ( mare Elena gatets), 
LLeons hi havia o el pare o la mare del Oscar o la mare o el pare del 
Mateu?.... Encara falten assistents. 

 

 

1. Benvinguts : Comencem la reunió uns minuts tard, però amb força afluència 
 

2. Presentació de la Junta, ús del mail i del blog :  
Es presenta la Junta, Mariona Mas (presidenta), Sònia Roig (secretaria), Sabina Sales ( 
tresorera). Es diu que els càrrecs son per dos anys i es comenta con es va produir 
l’elecció. S’explica que tenim un mail i un blog propi a disposició de tots els associats. 
 

3. Número de socis  que tenim de moment:  
S’explica que de moment tenim 21 families associades a l’AMPA. 
 

4. Pressupost :  
El pressupost resultant d’aquest número de socis es 315 €. Però en el mateix moment 
de l’assamblea s’associen varies famílies més i per tant el número de socis 
s’incrementa. 
 

5. Projecte anual de l’AMPA : S’explica en que consisteix el Projecte anual de l’AMPA 
 

5.1. Espai de comunicació de l’AMPA, suro. L’escola té previst fer un espai per famílies 
on instal·larem un suro per penjar-hi comunicacions.  
 

5.2. Programació de 3 o 4 xerrades : el joc, els hàbits, primer auxilis, i autoritat-
autonomia-afecte (350€).  
S’explica la programació de les tres xerrades i s’acorda que es demanarà un canvi 



d’horari. Les dues primeres estaven programades a les 3h30 i es proposa passar-les a 
les 9h del vespre. Es proposa una xerrada sobre autoritat, autonomia i afecte i es 
considera molt interessant. Es demana que no es pagui amb els recursos de l’escola, 
sinó que ho facin els pares amb el pagament d’una entrada. Es proposa un preu de al 
voltant de 5 € per associats. S’acorda un preu per socis i un per no socis i que aquesta 
xerrada es programi la última de l’any per veure quin pressupost ens ha quedat.  
 

En totes les xerrades s’acorda fer-les extensibles a gent de fora.  
 

5.3. S’explica que estem coordinant activitats per l’escola que proposen els pares  i 
que poden ser interessants: Jorge Sotomayor (peixos) proposa contacontes, una mare 
ha proposat un grup de noies que canta, Sabina Sales (peixos - esquirols) proposa 
dansa per petitons. 
 

5.4. Festa final de curs . S’explica que l’AMPA segurament col.laborarà amb l’escola a 
la festa de final de curs 
 

5.5. copia dels cds de fotos : S’explica que l’AMPA s’encarregarà d’aquest tema. Algú 
s’ofereix per mirar preus de cds.  

 

5.6. S’explica que l’escola finalment ha acceptat fer les fotos de classe . Algú s’ofereix 
per mirar preus per fer l’impressió. També es parla de plastificar-les.  
 

5.7. Reunions mensuals amb direcció (demanda de material, taller joguines 
reciclades):  
la Gisel·la ens va comentar que els aniria bé tenir una estora, una tauleta i una cadireta 
per l’espai de famílies.  
També ens va comentar que platejarà fer un taller de joguines reciclades per pares: 
durant uns dies a la sala de mestres hi haurà el material i les instruccions per poder-ho 
fer.  
 

5.8. Organització de l’escola d’estiu : s’explica que Ziga Zaga es l’empresa que ens 
gestiona el Bressol d’Estiu. S’expliquen els diferents horaris i preus que ens ofereixen. 
També s’explica el número de places ofertades. Exposa que hi ha ajuts per part de 
l’IBEM per famílies amb necessitats econòmiques especials i també el fet de que si hi ha 
algun nen amb necessitats especials l’IBEM subvenciona una persona de suport. Es 
planteja les dues opció d’allargament de la jornada durant els primers 15 dies: de 3h a 
4h30 sense berenar o de 3h a 5h amb berenar. Per majoria s’escull la segona opció.  
 

5.9. Teatre per Sant Jordi : 
S’explica que l’escola demana a l’AMPA que faci una representació per Sant Jordi i es 
crea una comisió: Laura, Arnau (gatets), Lourdes (peixos – s’ofereix per fer roba, 
titelles), Laia - Javi ( peixos), Esteve ( titelles), Sabina (peixos) ( hauríem de veure si hi 
ha algú més que s’hi vulgui implicar) 
 

5.10. Dinamització del Blog :  
S’explica el projecte per dinamitzar el Blog 

- Crear un espai: “ L’escola necessita” on tinguem penjat el que necessita 
l’escola: mobles espai pares, roba, material de reciclatge pel joc eurístic, etc 



- Crear un espai: “Què fem aquest cap de setmana” on podem informar de 
diverses propostes d’educació en el lleure 
- Crear un espai: “ Juguem junts?” per organitzar trobades de cap de setmana per 
passar-ho junts 

També s’explica que periòdicament s’enviarà una newsletter.  
Es demana que tothom que vulgui participi. El blog l’hem de fer entre tots. Es destaca 
que un pare ja ha proposat uns vídeos per penjar al blog.  
5.11. S’explica que es convocarà un concurs de logos per l’AMPA .  
S’explica que la convocatòria es farà mitjançant el blog i un cartell. La Lourdes 
recomana que finalment el logo tingui un format vectorial. 
 

5.12. Coordinació amb altres AMPAs :  
Ens estem coordinant amb altres ampas, en aquest moment, pel tema de les retallades 
al model d’escola bressol municipal i de l’externalització d’escoles que proposa 
l’Ajuntament de cara a l’any que ve. S’explica que l’AMPA informarà de totes les 
mobilitzacions però que com a AMPA no es posiciona en aquest tema perquè es creu 
que l’AMPA ha de estar oberta a les diferents sensibilitats dels pares i mares.  
 

6. S’expliquen les modificacions que proposa l’Ajuntam ent de cara a l’any que ve. 
Informació de mobilitzacions.  

 

7. Torn obert de preguntes:  

7.1. Es demana que a P2 hi hagi una Agenda o una Llibreta on es puguin comunicar la 
informació referent als nens de casa a l’escola, on es fomenti d’alguna manera: 
                    1. La comunicación escola – familia// familia - escola 
                    2. On els nens puguin fer dibuixos 
                    3. Tipus llibreta viatgera: que es facin coses a casa i a l’escola 
7.2. Penjar un horari tipus o orientatiu, que fan els nens durant el dia a P1 
7.3. Donar un cançoner als pares per poder cantar les cançons amb els fills 
7.4. Incrementar el temps de pati, encara que faci fred ( si fa falta, abrigar-los més).  
7.5. S’expressa la preocupació per si els nens van prou abrigats a l’hora de sortir al pati, 
ja que nosaltres els treiem la jaqueta i el jersei i quan surten suposem que només els hi 
posen la jaqueta.  
7.6. Un mare expressa la seva sospita que no es motiva prou als nens perquè facin 
manualitats. Que facin manualitats o alguna fitxa que portin a casa 
7.7. Els pares que no recullen els nens, troben a faltar alguna eina de comunicació 
directa amb les professores, en les dues direccions 
7.8. Pastís d’aniversari. Es important tenir unitat de criteri, s’explica un cas que no es va 
donar el pastís perquè faltava el tiquet de compra i un altre cas que sí que el van donar 
sense tiquet. Es demana si es pot relaxar el criteri del tiquet de pastís si va envasat. 
 


