Acta de la reunió junta AMPA i direcció
Núm. de la sessió: 1/2018-19
Data: 26 de setembre de 2018
Lloc: despatx Antoni Santisteban
Horari: 15.00 - 17.15h
Hi assisteixen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Natàlia Barroso (AMPA)
Montse Ilincheta (responsable d’Organització Escola)
Rosa Martín (AMPA)
Mónica Ortega (AMPA)
Antoni Santisteban (director Escola)
Paqui Segura (AMPA)
Elisenda Serra (responsable de Comunicació Fundació)
Olga Serra (directora general Fundació)

Ordre del dia:
1.Temes actuals
1.1.Presentació membres junta
1.2.Resum actuacions AMPA curs 2017-2018
1.3.Seguiment projecte de millora de les comunicacions i espais web
2. Seguiment temes
2.1. CALENDARI DE REUNIONS. Tancament
2.2. ENQUESTES. Propostes de millora
2.3. INSTAL·LACIONS ESCOLA. Seguiment:
• Espais lectius i vestuaris
• Seguiment del projecte Poliesportiu
• Compromís delimitació zona camp esports
• Ús espai de l’escola: petició famílies allargar horari tancament escola
• Compromís estudi millora zona entrada escola (sorra) per prevenció de
riscos
2.4. Seguiment de TEMES CURS 2017-2018
•
•
•
•
•

Oferta MediFiatc famílies sòcies AMPA
Pla de mobilitat i compromís estudi Fundació servei autocar econòmic i
fórmules de sostenibilitat
Projecte Nausica
Servei biblioteca
Ús Ipad i dispositius mòbils

3.Torn obert de paraula
• Seguretat i control dels accessos a l’escola
• Comunicacions

Desenvolupament de la reunió:
Després de la presentació dels assistents, i en especial del nou director, les
representants de la junta de l’AMPA exposen les actuacions del curs passat següents:
• XIFRES
2 reunions de la direcció amb la Junta i les delegades AMPA
6 reunions de la direcció amb la Junta AMPA
1 reunió amb altres AMPA
2 reunions de la Junta per a projectes específics: 1 Departament de
llengües estrangeres i 1 Garbí Obert
3 tallers-xerrades organitzades per l’AMPA
2 sessions com a representants AMPA al Plenari Consell Escolar
Municipal
•

TEMES TRACTATS CURS 2017-2018
o Carta de compromís
o Garbí Obert
o Llengües estrangeres
o Millora comunicacions i espais web
o Obres instal·lacions escola i nou poliesportiu
o Organització
o Oferta MediFiatc famílies sòcies AMPA
o Pla de mobilitat (aparcament, Kiss& Ride, servei autocar,etc.)
o Projecte Nausica

A continuació la responsable de Comunicació, Sra. Elisenda Serra, pren nota
d’algunes observacions que fan els membres de l’AMPA:
• Millora presentació Pwp de la reunió d’inici de curs de la Fundació (mida
lletra i imatges, continguts per diapositiva, colors) i la seva publicació a
la pàgina web de la Fundació
• Millora comunicacions per assegurar que les informacions arriben a
tothom qui estigui afectat: continuïtat i condicions del servei d’acollida a
la tarda per al curs 2018-19, canvis en el menú escolar (inclusió pa
integral, iogurts sense sucre), nou horari de tancament de l’escola,
situacions de baixa de personal de l’escola amb nom i cognoms quan
escaigui.
Al final de la reunió, després dels acords que a continuació detallem, revisa per a
seguiment l’estat del projecte de millora de la comunicació i espais web així com
informa de:
• Nous continguts: versió actualitzada de la carta de compromís, noves
publicacions a l’apartat d’Espais de coneixement del web de la Fundació
• Properes actuacions previstes: creació d’un blog de la biblioteca,
organització de tallers sobre el projecte Nausica
• No previsió de millora entorns web via dispositius mòbils, per qüestions
de pressupost.
• Compromís de completar i atendre la resta de peticions AMPA per a la
millora de continguts: DOP (Departament Orientació Psicopedagògica),
anglès (actualització document Llengües estrangeres); ús Ipad;
avaluació transparent; Garbí Virtual (continguts Projecte Pedagògic
Institucional encara publicats en alguns perfils); metodologia dels colors;
camps electromagnètics (informe Ajuntament); recomanacions Col·legi
Odontòlegs; sistema de desinfecció amb cloració salina per a la piscina
com a millor opció, segons conclusions estudi específic.

Acords:
1.3.
Seguiment projecte de millora de les comunicacions i els espais web
- Elaborar un document complet i aclaridor que inclogui l’explicació de cada entorn web
i la seva finalitat.
-Completar la galeria de la intranet amb tots els protocols i documents que encaixin per
la funcionalitat d’aquest apartat.
-L’AMPA revisarà la nova versió de la carta de compromís i farà seguiment de la resta
de temes compromesos a millora per a debatre en properes reunions.
2.1.
Calendari de reunions
• Reunions mensuals AMPA/ direcció (tres cop l’any amb xarxa
delegats/ades)
• Compromís reunions periòdiques responsables:
o Garbí Obert (trimestrals)
o Departament llengües estrangeres (inici i final de curs)
2.2.
Enquestes
-L’AMPA traslladarà a la direcció el document de propostes de millora de l’enquesta de
Garbí Obert algunes de les recomanacions del qual poden prendre’s de referència per
a la preparació de la propera enquesta de l’escola.
2.3.
Instal·lacions escola
-La direcció aclareix que l’escola no pateix la manca d’espais lectius (aules) i confirma
la necessitat de més vestuaris que solucionarà el projecte del nou poliesportiu. Aquest
darrer tema no s’aborda però es farà seguiment en properes reunions.
-La direcció manté el compromís de delimitar la zona de la muntanyeta del camp
d’esports i fer visible, així com comunicar a tota la comunitat, la prohibició d’accés.
-La direcció confirma que el nou horari de tancament de l’escola és una decisió ferma
per motius, entre d’altres, de responsabilitat i seguretat. Comunica que hi ha prevista
una reunió sol·licitada per una classe de l’escola amb l’objecte de desenvolupar més
els detalls d’aquesta nova situació que es detecta no haver estat comunicada a totes
les classes a les reunions d’inici de curs. L’AMPA farà seguiment d’aquesta qüestió.
-No abordem el tema del compromís del passat curs sobre la conveniència d’un estudi
i possible modificació/millora de la zona d’accés a l’escola. Recordem que hi ha
queixes de les famílies perquè la zona de sorra provoca sovint caigudes de nens i
adults i si vetllem per la prevenció de riscos convindria un nou plantejament. L’AMPA
plantejarà el tema a la propera reunió.
2.4.
Seguiment temes curs 2018-2019
-No abordem el tema de l’oferta Medifiatc. L’AMPA l’inclourà a l’ordre del dia de la
propera reunió així com facilitarà el document preparat per a la seva difusió.
-La direcció avança que hi ha prevista la participació d’experts per a l’estudi de la
mobilitat i les solucions que es despleguin així com un pla de comunicació adient.
L’AMPA farà seguiment.
-Abordarem a les properes reunions el seguiment del Projecte Nausica i especialment
dels temes que més preocupen a les famílies (avaluació transparent, Matemàtiques...)
-La direcció comunica la voluntat que el servei de biblioteca serveixi essencialment de
suport al projecte Nausica i per això la determinació del seu tancament a la tarda,
també a l’edifici Cub. L’AMPA comparteix aquesta decisió i els arguments exposats.
-L’AMPA manté la voluntat de tractar més àmpliament la qüestió de l’ús dels
dispositius mòbils i altres tecnologies amb referència als darrers estudis que, cada
vegada més, alerten sobre la vigilància quant a durada d’ús, tipus de continguts i
d’altres aspectes que tenen impacte directe en el desenvolupament neurològic
especialment entre els 8 i els 12 anys.
3.
Torn de paraules
-La direcció manifesta la voluntat de prendre més consciència sobre la conveniència
de la prevenció de riscos, la seguretat i el control d’accessos a l’escola així com les
mancances detectades quant a les comunicacions a les famílies.

