
 

 
 
 

ACTA ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA CEIP PAU CASALS 
DIJOUS 3 D’OCTUBRE DE 2019 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació acta anterior 04/07/19 
2. Presentació de la nova junta curs 2019/20 
3. Nova empresa de menjador. 
4. Activitats extraescolars curs 2019/20 
5.  Trobada familiar formativa 
6. Tancament comptes curs 2018/19  
7. Precs i preguntes 
 
 
Assistents: Esther Sevilla, Gemma Argelaga, Albert Picas, Xènia Dalmau, Anna Rodríguez, 
Anna Navarro, Judith Corominas, Yolanda Moreno, Feli Escobar, Patricia Eslava, Laura 
Moreno 
 
També assisteixen 9 famílies 
 
 
1. Aprovació acta anterior 04/07/19 
 
Es dona per aprovada l’acta anterior, sense cap esmena. 
 
 
2. Presentació de la nova junta curs 2019/20 
 
La junta actual creu convenient fer canvis després de 4 anys. 
 
Aquesta és la nova composició: 
 
PRESIDENTA  Esther Sevilla > Xènia Dalmau 
VICEPRESIDENTA Gemma Argelaga > Elena Cano 
SECRETÀRIA  Esther de la Encarnación > Judith Corominas 
TRESORERA  Anna Alonso > Anna Rodríguez 



 
VOCALS 
 Laia Bordas  Anna Navarro  Laura Moreno  Sandra Vega 
 Albert Picas  Esther Sevilla  Cristina Martínez Olga Llaverias 
 Gemma Argelaga Feli Escobar  Patricia Eslava 
 Jovita Guasp  Yolanda Moreno  
  
COMISSIONS 

Menjador   Yolanda Moreno 
Festa familiar  
Sortides   Cristina Martínez 
Comunicació   Patrícia Eslava, Olga Llaverias, Laura Moreno 
Extraescolars   Sandra Vega 
Convivència i Espai families Gemma Argelaga, Jovita Guasp i Feli Escobar 
Coordinació enllaços  Anna Navarro 

 
 
Es dona per positiu els canvis proposats. Hem crescut molt i estem molt contents. Amb 
ganes de fer coses. 
 
Les comissions s’ha de fer amb 2/3 persones. Faltaria completar alguna. 
 
La Yolanda Moreno porta ja la Comissió de Menjador i coneix molt aquest món del 
menjador. S’afegeix la Míriam, que va estar el curs passat durant un temps. 
 
Dona la benvinguda als pares la Xènia. Fer extensiu el que fem a l’Ampa i que l’Ampa ha de 
ser de tothom. És un nexe d’unió entre famílies i escola. Ens agradaria que el 70% de l’escola 
pagués la quota. Serveix per comprar material, per sortides, festes, fer poble. 
Participar amb la festa final de curs, les recaudacions pels de 6è per ajudar al viatge de final 
de curs.. 
 
Tenim un equip de comunicació que ens ajudaran a projectar a l’Ampa. Poc a poc s’anirà 
definint. 
 
La sortides les portarà la Cristina Martínez, i donarà un cop de mà a la Sandra Vega a 
extraescolars. 
 
Convivència: la Gemma Argelaga, Jovita Guash, i a Espai famílies, la Feli Escobar . 
 
Coordinació enllaços: Anna Navarro. 
 
 
3. Nova empresa de menjador. 
 
Canvi d’empresa del menjador, 7 i TRIA. Té un projecte que es diu SERVIR-NOS, perquè els 
alumnes es serveixin ells mateixos, comencen primer pels grans (6è) i aniran baixant amb la 
resta de cursos. Hi ha uns mínims i uns màxim de menjar. 



 
Pel pati tenen un projecte anomenat EL PATI QUE NOSALTRES VOLEM. Un pati amb racons. 
Perquè els conflictes siguin menors. 
 
La Yolanda va fer una visita al menjador per veure l’espai i el menjar. 
El menjar és fresc i bo, amb bona temperatura. Ambient tranquil. Repeteixen si volen. 
Monitors motivats i ho transmeten als nens. 
 
Habitualment a l’espai de menjador hi ha molts conflictes i volen resoldre’ls amb aquests 
nous projectes. 
 
Quan comenci els Projectes amb la Miriam tornaran a anar al menjador. 
 
 
4. Activitats extraescolars curs 2019/20 
 

 

 
 
56 nens inscrits a l’activitat d’anglés de la Fiatc, a migdia. 
200 inscrits a Eina per les extraescolars de tarda i matiners. 
 
De moment algunes activitats d’Eina tenen baixa demanda: 
Hanbol 7 nens/es, Multiesport 9 nens/es, Kung-fu no es fa per falta d’inscrits. 
S’ha treballat per fer dansa, però l’escola de música ja ho fa, i no podem crear competència 
si altres entitats o escoles ho ofereixen. 
S’ha intentat muntar un curs de Parkour, però no ha pogut organitzar finalment. 
 
L’anglés, ha tingut alguna incidència, amb l’horari del menjador. Ara, els de tercer dinaran al 
segon torn per a poder fer anglés del migdia. 



 
L’Elena Cano va parlar amb el coordinador del Club Egara per poder ofertar un curs de 
natació. Els dilluns a les 17.15 fins les 18.00. Tots els que hi estiguin interessats, serien 93 
euros/trimestre.  
 
Avantatges de la picina: no cubreix, els monitors i els coordinadors estan dins l’aigua.  
Tècniques diferents, sense manguitos, etc. Grups de 8 nens. S’ha buscat els busos i no 
podem acabar de coordinar, ja que estan tots els minibusos ocupats. L’empresa que s’ha 
contactat també ofereix aquest servei a Font de l’Orpina.  
 
S’intentarà organitzar pel curs vinent. 
 
 
5.  Trobada familiar formativa 
 
Inquietud dels pares i mares de la metodologia diferent que està aplicant l’escola. Han 
tingut un assessorament, gestionat per part de l’Ampa, d’un professional que els ha estat 
assesorant. 
 
Volem fer una jornada, un dissabte, formativa amb 4 dinàmiques diferents. Adiccions a la 
pantall, gènere, consum d’alcohol... Torns rotatius per passar per tots els tallers proposats. 
 
La primera proposta era el 9 de novembre, però amb les eleccions del 10 de novembre, s’ha 
de buscar una nova data. 
 
 
6. Tancament comptes curs 2018/19 
 
Repassem els socis a finals de juny. I la despesa. 
 
Actualment queda 3.871,17€ 
 
El compte de 6è és pel viatge fi de curs. Deixem el compte perquè ells puguin utilitzar-lo per 
ingressar. No trobem una altra opció. Obrir compte per algun pare els hi dona problemes i 
despeses. Per la tresoreria és molta feina, portar una doble comptabilitat, i un problema per 
hisenda. 
 
Es vol intentar canviar aquest sistema. Estudiarem la millor opció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
7_Precs i preguntes 
 
Una mare, Miriam, hi ha un conflicte actual a una classe de 2n curs. Hi ha mares que estan 
inquietes per un nen que fa la vida impossible als nens de la classe. 
 
La Gemma, explica el protocol, la mestra, el coordinador de cicle, direcció. Paral.lelament hi 
ha unes taules a la web per omplir. Amb signatures i amb el registre de la incidència. Si 
tenim aquesta taula omplerta la Comissió de Convivència pot començar a treballar i portar-
ho a l’escola. 
 
El Cesc Notó, l’assessor en temes de convivència, continua treballant a l’escola i els pot 
continuar assessorant. 
 
La mare explica que el problema es fa més gran, cada vegada més. I direcció no ha fet res 
encara per solucionar. Hi ho saben des de P5, que ja va començar, i a 1r se’ls hi va dir 
també.  
 
L’escola els li va dir en el seu dia que li faltaven hores de vetlladors i no podien tenir més 
personal per les retallades.  
 
La mestra actual és nova i no sap molt bé el funcionament del procediment.  S’insisteix a la 
mare, que tornin a parlar amb la coordinadora del cicle. Si no funciona tot el protocol, es 
pot demanar una reunió extraordinària de la comissió amb la direcció de l’escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esther Sevilla     Judith Corominas  
Presidenta     Secretària 

 
 
 
 


