
ACTA JUNTA AMPA DIA 7 NOVEMBRE 2017

LLOC: MESON MORELLA 
HORA: INICI 17:30H. FI 19:00   

ORDRE DEL DIA: 

- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Queda aprovada.

- PRESENTACIÓ I INFORME DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA 

Agraïm a l'anterior junta i als membres del consell la feina feta i l'herència que ens deixen
(queda pendent la festa de comiat. Es proposa fer un arròs a la plaça on està l'Hostal de
morella).
La nova junta pretén organitzar millor la feina i distribuir-la de manera més horitzontal per
reduir la càrrega sobre una sola persona.
Cal enfocar les tasques i prioritzar quines són fonamentals i quines prescindibles.

Hi ha llista de l'AMPA per al consell escolar. Caldria fer un cartell amb fotos, per això els
candidats hauran d'enviar una foto a Paula amb el nom complet. 4 elegibles i 6 queden de
reserva per possibles baixes. El 23 de novembre són les eleccions, cal fer una mesa electoral. es
faran dos torns: un de matí i un de vesprada. Caldran 2 voluntaris per torn. Els horaris i els
voluntaris per a cada torn es determinaran més endavant.

-Comissions obligatòries al consell: són paritàries escola-ampa. Els 9 pares i mares
s'han de distribuir en estes comissions per coordinar la feina amb l'escola. I per tant qui estiga
en la comissió del consell hauria d'estar en la corresponent comissió de l'AMPA  (econòmica,
menjador, de convivència i pedagògica).

- PROPOSTA D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'AMPA 

Per millorar la coordinació amb l'escola es proposa que els membres de la comissió del consell
siguen també membres de la corresponent comissió de l'AMPA.
Proposta d'estructura de treball: Per fer la junta més àgil es proposa:
- que a les reunions de la junta vinga un representant de cada comissió per exposar-ne la feina.
- fer una junta al mes amb esta estructura i només es tractaran punts de les comissions que
tinguen alguna cosa a aportar.
- generar un wattsapp amb la directiva de la junta i un representant de cada comissió per evitar
discussions estèrils per aquest mitjà.  Com els wattsapps de delegats de classe.
- cada comissió designarà un representant i farà una descripció de la feina de cada comissió per
pujar-la a la web. Ho enviaran a Paula. 



- DEFINICIÓ D'OBJECTIUS DE L'AMPA
 
Per una banda hi ha uns objectius anuals que es compleixen (extraescolars, agendes, festes
etc.). Addicionalment es plantegen uns objectius a llarg termini que no per ser més utòpics no
deixen de ser importants i han de servir a mode d'ideari de l'AMPA. Aquests objectius són:
- el pati que volem
-menjador sostenible
-pedagogia innovadora de l'escola

És important publicitar-ho per tal que les mares i pares sàpiguen quina feina fa l'AMPA.

En aquesta línia, a Isabel li va parèixer molt bé la idea de fer una aula oberta al pati com un
primer pas de transformació del pati. La idea es comprar mobiliari i jocs per tal d'aprofitar
l'espai que hi ha dalt de la porxada. Es planteja un treball inter-comissional entre "el pati que
volem" i la comissió pedagògica per fer una proposta ràpida abans que volen els diners (aquells
que s'havien alliberat dels estalvis de menjador).

- DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE L'AMPA 

Dins el model de gestió on les comissions treballen de manera autònoma es proposa que el
decàleg de bones pràctiques es faça de manera cooperativa entre les comissions, de manera
que aquestes faran propostes per al decàleg de bones pràctiques (tipus educació en igualtat,
integració escola-barri etc) i servirà de guia per al treball de l'AMPA.

- PROPOSTA CAMINS ESCOLARS 

- sostre: agrupació d'arquitectes. És un projecte per fomentar una mobilitat sostenible en el
camí a l'escola. Necessiten el recolzament de l'AMPA per fer una sèrie de tallers per als cursos
de 3er a 6é en hores lectives. També proposen un taller de pares obert a totes les edats. Per fer
una proposta de millora urbana necessiten una imatge de com van els nanos a l'escola. Anàlisi
dels hàbits de mobilitat. Es passaran uns qüestionaris per a pares i alumnes. 3 tallers de pares:
diagnòstic, proposta i valoració. L'AMPA es compromet a enviar un mail als pares per informar-
los i convocar-los a les reunions. També s'acorda penjar-ho a la web per publicitar els tallers. 

- TORN OBERT DE PARAULA

-Els treballadors de l'antic hostal de morella ens passen diversos materials amb
informació de tallers etc. que poden ser interessants per a l'escola i per als pares. Agafem els
materials per mirar-los amb deteniment.

- 17.11 assemblea extraordinària de la FAMPA per triar una nova junta. Valorarem si
algú de la directiva de l'AMPA pot anar.



- Problema dels horaris de la piscina: un monitor més costaria 66 euros al mes.
S'acorda que enguany ho paga l'AMPA i es preveu que l'any que ve es puge el preu de
l'acompanyament.

- Migdiades d'infantil: els alumnes de primer d'infantil no poden dormir la migdiada.
S'ha de pagar un monitor de menjador perquè puguen dormir i també es necessita el permís
de la mestra d'infantil per ocupar l'aula. Queda per parlar una possible solució amb la gent de
menjador i les mestres d'infantil. S'espera a comentar-ho quan es forme el pròxim consell.
Prèviament caldria saber quants xiquets dormen la migdiada.


