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ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
DE L’AMPA CEIP PAU CASALS 

Dijous, 23 de febrer de 2017 
 

Ocupen la presidència Esther Sevilla Baqué amb DNI 44984310J i la 
secretària Esther de la Encarnación amb DNI 46627114L. 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Informacions Consells (Escolar i CEM) 
3. SOS Ampa 
4. Canvi de direcció i nou projecte 
5. Nova situació del menjador 
6. Mobilitat i trànsit a l’escola. Propostes. 
7. Votació Jornada intensiva Setembre/Juny - 2017/2018 
8. Recull d’idees per la festa familiar 
9. Precs i preguntes 

ASSISTÈNCIA 

Membres de la junta: 
1. Gemma Argelaga 
2. Laia Bordas 
3. Judit Corominas  
4. Esther de la Encarnacion 
5. Feli Escobar 

6. Ignasi Ribas 
7. Albert Rubí  
8. Sílvia Sánchez 
9. Esther Sevilla  

 
I 7 pares/mares. 
S’inicia la reunió de l’Assemblea General Extraordinària el 23 de febrer de 2017 a les 21:15 hores, 
amb 9 persones de la junta, 7 persones representant els alumnes de l’escola Pau Casals de 
Vacarisses, formant un total de 16 assistents. 

L’assemblea té lloc a una aula de l’escola Pau Casals. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

Tal i com es va informar en la convocatòria de l’assemblea, a la pàgina web de l’AMPA hi ha 
disponible una còpia de l’acta de la reunió de l’Assemblea General Ordinària celebrada el 27 
d’octubre de 2016 pendent de ser aprovada. 

L’acta és aprovada sense cap esmena per unanimitat. 

2. INFORMACIONS CONSELLS (ESCOLAR I CEM) 

CEM 
S'explica el nou sistema d'avaluació (s'aplicarà de cara al 3r trimestre). El canvi més important és que es valora 
més l'evolució de cada persona que no pas l'assoliment dels continguts finals. Hi haurà unes graelles de 
seguiments per avaluar les competències.  

- Camí de l'escola: es planteja que es podria implementar també a Pau Casals. Els pares ho gestionen. Els 
nens van caminant. Hi ha 6 parades i cada pare porta un grup d'uns 6-7 nens.  

- Regidoria d'infància: s'ha creat el Consell d'infants perquè puguin participar en determinades decisions.  
- Volen fer el CEM més dinàmic i participatiu 
- Projecte de convivència: es comenta que al Pau Casals la comissió està aturada des de l'any passat. 

L'explicació és que ara s'estan familiaritzant amb l'aplicatiu nou d'avaluació.  
- Enquesta: ens arribarà una enquesta sobre la formació de les famílies 
- Comissió de mobilitat: no va lligada a la nova proposta del poble, sinó a la mobilitat relacionada amb 

l'escola. Es va fer una proposta de modificar la porta d'entrada a l'escola i que deixin entrar a les famílies al 
pati.  

- Es va posar sobre la taula el tema de les reunions d'inici de curs. Sembla que la regidora va comentar que a 
nivell de municipi es pot demanar.  

- També es va comentar que es passaria una enquesta de nou, global, de l'escola i de l'AMPA.  
CE 

- Al CE es va repetir el que es va dir al CEM 
- Es repararà el terra del gimnàs però cal esperar saber amb quin pressupost compta la regidoria 



2 

3. SOS AMPA 

En aquest punt s’informa de la manca de participació de les famílies a l’AMPA. Això fa que hi hagi 
algunes comissions en les que és difícil tirar endavant nous projectes o fer els seguiments com cal. 
Faltaria col·laboració especialment a Menjador i Extraescolars.  

4. CANVI D'EQUIP DIRECTIU. NOU PROJECTE. 

S'ha presentat el nou projecte.  
Director: Joan Basiana 
Cap Estudis: Núria Parés 
Secretaria acadèmica: encara es desconeix 
S'explica com funciona la comissió que avaluarà el projecte.  

5. MENJADOR 

S'explica que al setembre Fundació Futur va comprar Mes+.  
Els van deixar fins al desembre per fer el traspàs i això explicaria alguns problemes que hi va haver el 
1r trimestre.  
Es va presentar el coordinador que sembla que té molta empenta.  
Es va fer el dia 21 una reunió informativa amb els pares per aclarir dubtes.  
És una fundació que porta alguns menjadors socials a Terrassa.  
Han tingut algun problema amb la instal·lació de gas a Font de l'Orpina i han d'esperar a Setmana 
Santa per reparar-ho.  
Han demanat a l'escola més espais per poder fer activitats els dies de pluja.  
També han rebut material nou.  

6. MOBILITAT I TRÀNSIT A L'ESCOLA 

Es comenta el problema que hi ha hagut darrerament amb alguns cotxes a les entrades a les 9h al 
pas de vianant.  
Es recull una proposta de crear una zona de càrrega i descàrrega a les places d'aparcament de 
davant de la farmàcia.  
Es parla de recollir propostes de les famílies per pares enllaç.  
Potser es podrien recollir dades de mobilitat a les entrades i sortides.  
S'acorda treballar un document a la junta i recollir propostes mitjançant pares enllaç.  

7. JORNADA INTENSIVA 

Malgrat que encara no hi ha programat un consell escolar amb un punt referent al Calendari Escolar 
per al proper curs, cal decidir el vot de l'AMPA pel que fa a la Jornada intensiva durant el mes de Juny 
i Setembre. 
Es vota: 
Jornada intensiva al Setembre 2017: 
A favor 0 
En contra 16 
Abstencions 0 

Jornada intensiva al Juny 2018: 
A favor 1 
En contra 15 
Abstencions 0 

 
Es debat una estona.  

8. FESTA FAMILIAR 

Proposta de canvi de nom: Festa de Final de Curs per intentar que des de l'escola participin més.  
Data: 03/06/2017 
En principi la proposta serà com l'any passat: 
Demostracions d'extraescolars, animació, actuació i sopar.  
Ha arribat d'algunes famílies la possibilitat de fer-la en divendres a la tarda per aconseguir més 
participació de l'escola.  
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9. SORTIDES 

Propera sortida: 5 de març. Masies de Vacarisses. Esmorzar a Les Comelles.  
Nocturna: 3 de maig.  

10. PRECS I PREGUNTES 

Es comenta que en una assemblea anterior ja es va tractar el tema de l'empresa Langeurop que fa 
l'extraescolar d'anglès. Sembla que algunes famílies no estaven massa contentes. Potser es podria 
preguntar als pares que hi porten els fills si volen canviar d'empresa.  
Es demana si s'ha pensat en contactar amb Kids&Us.  
S'explica que és un debat que ja s'ha fet diverses vegades dins de l'AMPA i sempre s'ha intentat que 
les extraescolars estiguin a l'abast de tothom i aquesta empresa en concret és molt cara.  
Comenten que seria interessant avaluar diferents possibilitats.  
Es pregunta si han parlat amb Langeurop i es diu que a principi de curs se'ls va comentar però la 
metodologia ha continuat igual.  
Es comenta també que es recull la proposta, però si la comissió queda deserta no hi haurà ningú que 
ho mogui. Es convida als pares a participar.  
Potser es podria comentar a l'ajuntament que trobem a faltar activitats extraescolars al poble (tipus 
acadèmia d'anglès, de dansa, de pintura...).  
 
S'informa que a la jornada de Portes Obertes (18/03) s'estan plantejant fer algun canvi amb P3, un 
acompanyament de P4 i potser també a la reunió de rebuda a inici de curs.  
 
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, a les 23.25h es clou l’Assemblea General Extraordinària 
de la qual s’aixeca l’acta i és signada per la presidenta i la secretària. 
 
 

Esther Sevilla 
Presidenta 

Esther de la Encarnacion 
Secretària 

 


