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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA D’AMPA 
Dijous, 19 de desembre de 2013 
 
Reunits:  A Argentona a dia 19 desembre de 2013 a les 21h a la Biblioteca de l’escola, 
amb objecte de celebrar reunió de la junta i els equips de treball. 
 
Hi assisteixen: Montse Clavell, Maite Guzman, Katja Lieske, Tíbor Veth, Ramiro Tomé, 
Ester Ortega,Isabel Guerrero, M. Teresa Guzman, Gemma Bravo, Ruth C. Ligos, Gemma 
Gual, Sandra Cortijo, Raquel Caño, Fatima Torres i David Nieto. 

Essent convocada prèviament amb antelació i forma segons manen els estatuts, amb el 
següent, ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació Acta anterior 

2. Temes Pendents 

3. Comissió d’Extraescolars-Casal de Nadal 

4. Valoració de les comissions – 1r trimestre 

5. Reunions AMPA 

6. Reunió Consell Escolar 

7. Precs i preguntes 

 
Essent les 21.05h s’inicia la reunió de Junta i equips de treball amb els assistents abans 
mencionats. 
La Presidenta, Montse Clavell, dóna la benvinguda als assistents i presenta als membres 
de la Junta.  A continuació es passa al primer punt de l’ordre del dia. 
 
 
1.- Aprovació Acta anterior 

• Es parla de fer constar a l’acta tots els temes aprovats per mail. Es considera la 
metodologia d’aprovació dels temes per aquest mitjà i s’aprova per majoria 

• S’esmenen alguns continguts i s’aprova per majoria. 

 
2.- Temes pendents 

 
Es comenta el resultat de la reunió de menjador on no s’ha comentat res sobre 
l’incident que una mare havia posat en coneixement de la comissió de menjador 
de l’AMPA, (la mare afectada preguntarà a la persona responsable, si retirar l'agua 
és un càstig habitual per fer o no una reclamació formal), s’informa que encara no 
s’havien introduït les esmenes en el document de funcionament del menjador que 
havia proposat l´AMPA en una reunió anterior, com tampoc a dia d´avuí s’ha 
firmat el contracte ja que l’empresa Ganyotes i Cuina Argentona encara no el 
tenen formalitzat. 
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• Es presenta la fulla d’inscripció i la metodologia de comunicació del formulari 
d’autorització dels drets d’imatge per a poder fer les publicacions de l´AMPA. 
S’aprova per majoria. 

• Es comenta que el tema de la FAPAC encara està pendent i s’està treballant. 
• També es comenta que al correu de l´AMPA s’ha rebut una invitació per part de la 

FAPAC per a la realització d’unes jornades de treball al Cosmocaixa. S’estudiarà el 
tema i es donarà la suficient informació als pares 

• Es presenta el document de presentació de l’AMPA que ha de servir per motivar a 
col.laborar i associar-se a les noves famílies i a aquelles que en són reticents. 
S’aprova per majoria. 

3.- Comissió Extraescolars-Casal de Nadal 

• Es comenta el tema del casal de Nadal, que hi han estat interessats cinc nens per 
poder-lo realitzar,. Que amb l’altra empresa que es va sol·licitar pressupost no 
tenia problema per fer-lo amb un grup reduït però l’empresa Ganyotes va 
comunicar que per aquest nombre de nens no el faria. Es fa un anàlisi de la 
situació i es constata que les altres escoles i ampa’s del municipi, malgrat ser una 
activitat oferta conjuntament des de la Xarxa d’AMPA’s, no han fet cap difusió 
d’aquesta activitat i es desconeix si Ganyotes ho va arribar a fer. Després de 
vàries deliberacions s’acorda preparar aquesta activitat per al curs vinent amb 
més antelació. 

• La Comissió d´Extraescolars comenta que després de la dimissió d’un dels seus 
membres desprès de que el Consell Escolar obviés la decisió que havia pres 
l´AMPA en que proposava una empresa diferent per realitzar el Casal de Nadal, es 
necessita cobrir el seu càrrec amb urgència.  

• Es parla abastament del tema i del malestar que genera aquesta situació ja que 
menysté a les decisions que els pares d’alumnes prenen per les activitats 
extraescolars dels seus fills no tenint aleshores, cap representació. 

• Es comenta que la direcció, en aquest tema i per el vist fins ara, aposta per una 
línia continuista i conservadora i és poc partidària dels canvis.  

• S’acorda consulta a la FAPAC si el Consell Escolar pot decidir qui ha de realitzar 
una activitat organitzada per l’AMPA en contra de la seva proposta presentada i 
especialment quan aquesta activitat es realitza en període de vacances. 

• També s’informa que es demanarà una valoració trimestral de les empreses que 
realitzen activitats a l’escola per controlar l’activitat i la seva viabilitat. 

4.- Valoració de les comissions - 1r trimestre 

• Dinamització de Famílies Encara no s’ha pogut realitzar l’activitat programada i 
està previst que es realitzi al mes de Gener. 

• Comissió de Festes S’està treballant per la Cavalcada de Reis. Hi treballen 16 
famílies que col·laboren per realitzar la carrossa. L’experiència és molt positiva. 
També es comenta que s’està pendent de reunió amb la direcció de l’escola i la 
xarxa de delegats per organitzar la festa de l’escola. 

• Comunicació Comenta el seu responsable que mica en mica es va consolidant la 
feina que es realitza i que es tenen bones perspectives. Es debat àmpliament i es 
proposen fórmules per dinamitzar la comissió. També es presenta com a novetat 
un grup de Watshap per els membres de l´AMPA. 

• Comissió Verda Es comenta que aquesta comissió ja s’ha reunit amb la direcció 
de l’escola per posar-se al dia de les activitats que aquesta realitza i les que 
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estaven per desenvolupar. S’ha posat al dia el Pla d’acció Ambiental de l’escola l 
Pla de Cohesió i es faran propostes per desenvolupar. Es mirarà de consolidar  el 
que ja s’està realitzant i es treballarà amb el projecte de l´Hort i el Comitè 
Ambiental. Es comenta que l’escola està adherida al Pla Euronet 50/50, pendent 
d’una visita diagnòstica per veure en quin punt energètic està l’escola i que s’està 
treballant en un Pla de Mobilitat per Argentona per part de la Diputació. Es té 
intenció d’editar un butlletí ambiental trimestral realitzat des d’aquesta comissió 

• Socialització Confirmen que per fi ha acabat el programa de socialització de 
llibres. Especifiquen les dades que s’han obtingut i són aprovades per majoria 

• Secretari El secretari confirma la seva continuïtat després d’haver transcorregut 
el temps que va proposar per posar l’associació en marxa. Explica que exercirà el 
càrrec el millor possible tot i pertànyer a altres entitats que requereixen de la 
seva dedicació, però que agafa aquest projecte amb il·lusió.. S’aprova per 
majoria. 

5.- Reunions AMPA 

• Es parla de les persones que tenen que assistir a les reunions de l´AMPA, valorant 
si tenen que ser reunions obertes a tots els membres de l’associació o només als 
representants de les comissions i els seus membres directius. Es comenta 
abastament sobre els pros i els contres de les situacions que es poden produir i el 
poder decisori i l’efectivitat de les reunions. S’acorda fer la propera reunió oberta 
a tothom per valorar l’assistència i comprovar el funcionament. 

6.- Reunió Consell Escolar 

• Es parla del que va succeir a dita reunió. Es varen abordar els temes de 
pressupostos, Pla Anual, Proves de Nivell, Aprenentatge Virtual. Es comenten al 
detall els temes i es dona conformitat. També es comenta que els pressupostos 
del Ajuntament són encara oberts i es poden fer propostes. 

7.- Precs i preguntes  

• El tresorer comenta que les comissions encara no han fet cap previsió de 
pressupost. 
• Es proposa fer reunions més sovint amb la direcció de l’escola 
• Es comenten temes relacionats amb l’assegurança 

Essent les 00.15 hores i sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la qual 
jo, com a secretari n’estenc aquest acta que certifico amb el vistiplau de la Presidenta. 

 

LA PRESIDENTA       EL SECRETARI                    


