
Acta de la reunió junta AMPA i direcció 
 

 

Núm. de la sessió: 5/2018-19 
Data:  28 de febrer de 2019 
Lloc:  edifici Cub 
Horari: 15.15 - 17.00h 
Hi assisteixen: 
 

 Rosa Martín (AMPA) 

 Mónica Ortega (AMPA) 

 Antoni Santisteban (director Escola) 

 Elisenda Serra (directora de Comunicació Fundació) 

 Delegats/ades i/o representants classes: Contes, Del bosc, Del mar, Sant 
Nicolau, Sant Mateu, Santa Cecília, Ponent, Mestral, Del Xiprer, Tarongers, 
Mireia, Maricel, Nautilus, Calipso, Montjuic, Finestrelles, Odissea, Eneida, 
Canigó, Atlàntida, Darwin, Espriu. 

 
 

Ordre del dia: 
 

 
1. Sant Jordi  

 
2. Seguiment de temes 

 
2.1. Absències professorat  

Les classes Mireia (5EP), Finestrelles i Montjuic (1ESO) i Canigó 
(3ESO) traslladen la preocupació per una situació reiterada 
d’absències de professorat que no es comuniquen o no es supleixen 
a temps ni amb totes les garanties de bon funcionament. 
 

2.2. Menjador/nutrició saludable 
 Viabilitat proposta xerrada nutricionista  

 
2.3. Escola verda 

 Proposta comunicacions/autoritzacions en electrònic perquè 
les famílies les facin efectives sense necessitat d’imprimir 
documents paper.  

 
3. Torn obert de paraula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acords: 
 
 
1. Sant Jordi 
 
La direcció, mitjançant el suport del document que adjuntem, desenvolupa els 
arguments que subjecten la decisió de la nova celebració dels concursos Sant Jordi.  
 
2.1. Absències  
L’Escola exposa la dificultat organitzativa, sovint aliena a la pròpia entitat, per garantir 
una suplència immediata però confia a rebre comunicació per detectar aquelles 
situacions que no garanteixin una gestió eficient i/o eficaç. 
 
2.2. Menjador 

 
L’Escola acordarà la data i l’AMPA farà convocatòria oberta a tot el col·lectiu famílies 
per a assistir a una xerrada/taller de la nutricionista donant opció a tenir coneixement 
ampli de les accions i decisions que implica l’actual aposta vers una alimentació més 
saludable.  
 
2.3. Escola verda 
 
L’Escola afronta altres reptes prioritaris que necessiten també d’una adaptació 
tecnològica, previs a tenir solucions per a aquesta proposta. La decisió passa per, un 
cop assolits, assumir aquest nou repte amb plenes garanties d’una gestió documental 
segura i completa.  
 
3. Torn obert de paraula 
 

Amb la mateixa finalitat esmentada al punt 2.1. quant a garantia d’eficiència i eficàcia, 
l’escola agraeix i demana una comunicació preventiva en els casos, no aïllats, de 
detecció de mancances i/o irregularitats que posin en risc la bona marxa de les 
activitats formatives i educatives. En aquest sentit, es sol·licita per part de l’AMPA 
seguiment i accions en què la direcció encapçali i vehiculi: 
-L’homogeneïtzació de criteris en l’ensenyament de les Matemàtiques a 1r ESO. 
(Segons acords reunió 18 de desembre de 2018) 
-El compliment, per part del professorat, de tots els requisits exigibles a fi de garantir 
una bona dinàmica de les classes i els millors resultats alineats amb els valors i les 
finalitats que emmarca la nova metodologia.  
(Segons acords reunió 20 de desembre de 2018) 


