Acta de la reunió junta AMPA i direcció
Núm. de la sessió: 9/2018-19
Data: 9 de juliol de 2019
Lloc: despatx Antoni Santisteban
Horari: 16.00 - 18.00 h
Hi assisteixen:








Natàlia Barroso (AMPA)
Montse Ilincheta (cap de Serveis Escola)
Rosa Martín (AMPA)
Mónica Ortega (AMPA)
Antoni Santisteban (director Escola)
Elisenda Serra (directora de Comunicació Fundació)
Olga Serra (directora general Fundació)

Ordre del dia:
1.Aprovació de l’acta de la reunió anterior (07.05.2019 i 04.06.2019, delegats/ades) i
seguiment de temes que se’n deriven
2.Altres temes
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Congrés Escoles Garbí
Intoxicació. Seguiment
Garbí Obert
Document Preguntes freqüents (FAQs)
Protocol objectes perduts v.2

3.Torn obert de paraula

Acords:
1. Aprovació acta reunió anterior
Els assistents aproven per consens l’acta de la reunió de 7 de maig de 2019. Sobre la
reunió de 4 de juny, amb delegats/ades, l’Escola va fer una presentació que revisarà
per proposar-la com a document d’acta o decidirà si fa un document resum amb la
mateixa finalitat per publicar a l’apartat AMPA del web.
2.1.

Congrés Escoles Garbí

L’Escola mostra la satisfacció per una assistència de més del 70% del personal
convocat i explica l’experiència amb l’orgull de comptar amb un equip de professionals
compromesos i motivats per fer possible la implementació d’un projecte que està en
procés de molts canvis i adaptacions. En breu, la comunitat al complet els coneixerà
amb les comunicacions i trobades que es creguin pertinents i de forma oportuna.

2.2.
Intoxicació
A data d’avui el Departament de Salut de la Generalitat informa que han aturat el
seguiment del cas per altres urgències rebudes. L’Escola prepararà un nou comunicat
per informar les famílies amb el missatge de reprendre la qüestió al setembre.
2.3.
Garbí Obert
L’AMPA explica que des que l’Escola va comunicar la voluntat de revisió d’aquest
projecte han estat moltes les famílies que han expressat la conveniència de vetllar
perquè esdevingui realment una oferta de qualitat. És per això que se’n farà un
seguiment acurat de cadascuna de les activitats i per al proper curs confiem que la
millora sigui evident, en especial, pel que fa a les activitats de música i pre-dansa que
enguany no han complert les expectatives. D’igual forma que el projecte global
d’Escola també en aquesta qüestió s’han de revisar i millorar les comunicacions amb
les famílies.
2.4.
Document FAQs
L’AMPA presenta el document que serveix de proposta per contemplar aquelles
preguntes que rebem de forma reiterada i que convindrien tenir respostes d’una forma
clara i concreta amb l’oportunitat d’aglutinar-hi el recull de documents informatius que
es troben, sovint, dispersos als diferents frontals web (Escola, Fundació, intranet, etc.)
L’Escola l’estudiarà i l’adaptarà a fi de presentar una proposta definitiva per a
l’aprovació i ús d’ambdues escoles.
2.5.
Protocol d’objectes perduts
Davant la petició de l’Escola que fos l’AMPA qui proposés una versió 2 del document
que hi ha publicat a la intranet valorem inviable fer-ho sense tenir coneixement complet
de les possibles alternatives viables. Això sí, traslladem la conveniència que la
ubicació o ubicacions disposades per a acollir els objectes perduts siguin clarament
identificables així com que es mantinguin sempre accessibles per a les famílies; és a
dir que no hi hagi un buidat d’aquest material o de fer-se se n’estableixi algun
procediment intern que permeti atendre peticions, valorant la càrrega de feina que això
implicaria per a l’Escola. Per tots aquests motius i perquè l’Escola alerta que s’està
donant solució a un problema provocat perquè les famílies no compleixen amb la
responsabilitat de marcar totes les peces, es revisarà novament aquesta qüestió.
3.

Torn de paraules

L’AMPA trasllada consultes de famílies que resten pendents. Algunes de destacades:
 Petició que l’Escola faci les gestions convenient perquè el carrer Sant
Mateu ofereixi places d’aparcament per a persones amb discapacitat.
 Petició que l’Escola ofereixi tallers per a les famílies alineats amb les
dinàmiques que s’estan duent a terme i especialment amb temes
d’interès destacat: noves tecnologies i bones pràctiques, etc. L’Escola
avança que ja ho contempla en la programació del proper curs.
L’Escola corregeix la dada que inicialment preveia les obres del nou projecte
Poliesportiu per parlar d’una durada més llarga però insistint que ens maneguem amb
previsions que es fixaran sobre calendari en el moment que es puguin fer efectives, un
cop acabades les gestions burocràtiques prèvies.

