
	  
	  
	  
ACTA	  DE	  L’ASSEMBLEA	  GENERAL	  DE	  L’AMPA	  DE	  L’ESCOLA	  BELLATERRA	  
LLOC	  LABORATORI	  DE	  L’ESCOLA	  
DIA	  13/10/2016	  	  	  HORA	  19	  H	  
ASSISTENTS:	  17	  en	  primera	  crida	  33	  a	  la	  segona	  
	  
La	  primera	  part	  de	  l’assemblea	  comença	  amb	  la	  intervenció	  de	  l’equip	  de	  
direcció,	  Jordina	  Oriols	  i	  Anna	  Fernández	  
	  
Jordina	  Oriols	  presenta	  el	  pla	  general	  d’escola	  i	  com	  està	  la	  plantilla	  de	  mestres.	  Hi	  
ha	  poca	  mobilitat	  de	  mestres	  i	  és	  un	  fet	  molt	  positiu.	  Aquest	  any	  hi	  havia	  força	  
reduccions	  de	  jornada	  per	  maternitats	  ha	  permés	  tenir	  1	  persona	  més.	  Una	  altra	  
novetat	  al	  Vallès	  Occidental	  es	  pot	  participar	  a	  la	  tria	  de	  professors	  substituts.	  S’ha	  
fet	  un	  procés	  de	  participació,	  fent	  un	  perfil	  de	  la	  plaça	  a	  cobrir,	  fent	  entrevistes	  i	  un	  
procés	  de	  selecció.	  El	  Toni	  i	  la	  Maria	  han	  pogut	  tornar	  d’aquesta	  manera.	  	  
	  
Eixos	  de	  treball	  del	  curs:	  
	  
Anna	  Fernández	  explica	  els	  blocs,	  tot	  i	  que	  són	  comuns	  
-‐	  Relacionats	  amb	  els	  alumnes	  tenen	  l’objectiu	  de	  millorar	  aspectes	  de	  la	  lecto-‐
escriptura.	  Basat	  en	  la	  conciencia	  fonológica	  
	  
-‐	  	  La	  biblioteca	  nova	  servirà	  per	  aprofitar	  l’espai	  per	  dinamitzar	  la	  lectura.	  
	  
-‐	  El	  projecte	  del	  any	  passat	  per	  l’impuls	  i	  la	  presència	  de	  l’anglès	  a	  l’escola,	  no	  ha	  
sigut	  fàcil	  d’implementar	  pel	  l’horari	  ja	  que	  era	  al	  migdia	  (vídeos	  en	  anglès).	  Ara	  es	  
decanten	  per	  penjaran	  el	  vídeos	  al	  web	  perquè	  els	  veguin	  a	  casa	  amb	  les	  famílies.	  
Com	  novetat	  l’especialista	  d’anglès	  feia	  les	  seves	  classes	  i	  això	  feia	  que	  estigués	  
deslligat.	  Ara	  l’especialista	  d’anglès	  comparteix	  espai	  i	  hora	  a	  l’aula,	  intervenint	  als	  
projectes	  de	  l’aula.	  	  
Integrar	  l’anglès	  a	  l’aula	  no	  pot	  fer	  baixar	  el	  nivell	  d’aprofitament	  del	  projecte.	  Per	  
això	  s’ha	  fet	  a	  àrees	  que	  és	  menys	  necessari	  aprofundir	  (plàstica,	  gimnàstica...).	  
	  
-‐	  Respecte	  al’auxiliar	  de	  conversa	  no	  ha	  estat	  possible	  per	  la	  falta	  de	  recursos.	  
Aquest	  any	  es	  tornarà	  a	  demanar	  els	  recursos.	  	  
	  
-‐	  Marc	  escoles	  UNESCO:	  aquest	  any	  es	  fa	  el	  tema	  de	  les	  persones	  refugiades.	  El	  Pere	  
Calders	  té	  una	  inciativa	  solidària	  i	  s’intentarà	  connectar	  amb	  ells.	  
	  



A	  nivell	  de	  millora	  de	  la	  cohesió	  social:	  pàgina	  web	  en	  funcionament	  i	  falten	  blogs	  
d’aula	  i	  consolidar	  ambdues	  coses	  coma	  eina	  de	  comunicació	  amb	  els	  nens	  i	  
pares/mares.	  	  
	  
Relacions	  amb	  la	  comunitat:	  connexió	  amb	  el	  Pere	  Calders	  i	  una	  altra	  escola	  Sant	  
Martí.	  Es	  vol	  fer	  un	  projecte	  en	  conjunt.	  
	  
El	  document	  de	  les	  normes	  de	  funcionament	  i	  de	  relació/convivència:	  s’està	  fent	  
aquest	  any.	  
	  
Espais	  organitzatius:	  la	  nova	  biblioteca.	  El	  grup	  Gretel	  de	  la	  facultat	  col·laborarà	  en	  
la	  posada	  en	  marxa	  i	  donar-‐li	  més	  utilitat	  i	  dinamitzar-‐lo.	  
	  
Es	  parla	  dels	  problemes	  de	  lecto-‐escriptura	  i	  dificultats	  d’aprenentatge.	  
	  
Escola	  Nova	  21	  hem	  entrat.	  Es	  un	  projecte	  amb	  molt	  ressó	  mediàtic	  i	  que	  de	  
moment	  té	  poca	  concrecció.	  Hi	  ha	  diferents	  grups	  d’escoles	  (460	  escoles)	  Ara	  hi	  ha	  
la	  primera	  convocatòria	  i	  hi	  ha	  molts	  interrogants	  de	  què	  vol	  dir,	  i	  si	  ens	  
interessarà	  o	  no.	  La	  Diputació	  ha	  dit	  que	  la	  idea	  serà	  fer	  xarxa	  d’escoles	  però	  no	  en	  
saben	  més	  d’això.	  
	  
A	  la	  segona	  part	  de	  l’Assemblea	  	  
	  
Valentina	  Noyola	  agraeix	  als	  antics	  col.laboradors	  del	  AMPA	  que	  han	  marxat:	  Lluís	  
Serrasoles,	  Mercè	  Argemí,	  Joel,	  	  Gema,	  Fanny,	  Miquel,	  Isidora,	  entre	  altres	  molts,	  
per	  la	  seva	  feina	  a	  l’AMPA.	  
	  
1.	  El	  acta	  anterior	  no	  es	  va	  llegir	  i	  per	  tant	  no	  es	  va	  aprovar	  i	  queda	  pendent	  per	  la	  
següent	  Assamblea.	  
	  
2.	  L’Isidre	  Royo	  presenta	  la	  memòria	  del	  curs	  2015-‐16	  de	  les	  activitats	  de	  l’AMPA	  i	  
les	  comissions.	  
	  
3.	  Economia:	  Valentina	  Noyola	  presenta	  l’estat	  de	  comptes	  del	  curs	  passat	  i	  cita	  
que	  es	  va	  notar	  que	  hi	  ha	  més	  impagats	  si	  es	  fa	  el	  pagament	  a	  l’AMPA	  que	  si	  es	  fes	  a	  
l’escola.	  Hem	  de	  concienciar	  la	  gent	  que	  és	  per	  despeses	  de	  l’escola.	  	  Presenta	  
també	  el	  pressupost	  del	  curs	  2016-‐17.	  La	  liquidació	  i	  pressupost	  figuren	  com	  
annexo	  a	  aquesta	  acta.	  
	  
La	  quota	  serà	  de	  230	  Eur	  per	  nen	  com	  el	  any	  passat:	  87	  eur	  a	  l’octubre,	  56	  al	  febrer	  
i	  87	  al	  març.	  Es	  fa	  així	  per	  temes	  d’impostos	  i	  per	  fer	  una	  funció	  de	  mandataria	  
respecte	  a	  la	  quota	  escola	  (materials	  i	  excursions)	  que	  una	  vagada	  cobrada	  anirá	  
directament	  a	  l’escola.	  	  
La	  quota	  AMPA	  es	  manté	  en	  27	  euros	  	  
Aquest	  any	  tot	  serà	  domiciliat.	  Isidre	  Royo	  diu	  que	  la	  idea	  és	  avisar	  abans	  de	  
passar	  els	  rebuts.	  	  	  
El	  fons	  de	  provisió	  2015-‐16	  desapareix	  com	  tal	  i	  amb	  el	  fons	  de	  funcionament	  
compondrà	  el	  fons	  social	  2016-‐17.	  
	  



Es	  vota	  l’	  aprovació	  de	  la	  liquidació,	  del	  pressupost	  i	  del	  repartiment	  de	  les	  quotes	  i	  
cadascuna	  s’aporva	  amb	  33	  vots	  a	  favor	  
	  
Es	  posa	  a	  votació	  la	  possibilitat	  d’	  oferir	  el	  fons	  disponible	  de	  10.718,71	  eur,	  part	  
del	  fons	  socila	  de	  l’AMPA	  a	  l’escola	  per	  fer	  millores	  a	  l’escola,	  no	  d’infraestructures,	  
ni	  obres.	  	  	  
S’acorda	  comunicar	  previament	  a	  les	  famílies	  quan	  hi	  hagi	  algun	  projecte	  per	  
utilitzar	  aquest	  pressupost.	  Aquesta	  iniciativa	  s’aporva	  amb	  33	  vots	  a	  favor	  
	  	  
	  
2.	   Es	   continua	   amb	   la	   presentació	  de	   la	  memòria	  d’activitats	   de	   l’AMPA	  del	   curs	  
2015-‐20156	   Isidre	   Royo	   en	   fa	   l’explicació	   (Tant	   la	   memòria	   com	   la	   seva	  
presentació	  en	  format	  pwp	  es	  poden	  consultar	  a	  l’apartat	  de	  documents	  de	  la	  web	  
de	  l’AMPA).	  

A	  resaltar:	  
-‐	  Extraescolars:	  S’exposa	  que	  les	  activitats	  del	  migdia	  a	  vagades	  tenen	  
inconvenients.	  I	  s’acorda	  fer	  una	  enquesta	  sobre	  les	  extraescolars	  
-‐	  Casals	  d’Estiu:	  S’exposan	  els	  resultats	  de	  l’equesta	  que	  es	  va	  fer	  en	  relació	  als	  
Casals.	  
	  
-‐Comunicació:	  S’explica	  el	  projecte	  del	  Butlletí	  (bisetmanal)	  i	  les	  estadístiques	  
	  
-‐	  TIC:	  Web	  Escola	  i	  tot	  el	  suport	  informàtic	  que	  han	  donat	  a	  l’escola.	  
S’explican	  els	  TAC,	  projecte	  BitBats	  	  creiem	  com	  junta	  que	  és	  un	  projecte	  que	  ha	  
d’anar	  a	  més.	  
	  
-‐Menjador:	  Es	  comenta	  amb	  profunditat	  el	  tema	  del	  canvi	  de	  gestió	  dels	  menjadors	  
i	  que	  tant	  l’escola	  com	  l’AMPA	  han	  demanat	  a	  la	  Generalitat	  de	  continuar	  com	  fins	  
ara.	  
	  
-‐	  Infraestructures:	  Es	  recalca	  la	  Jornada	  Pinta	  Llibres,	  i	  el	  que	  serà	  la	  Jornada	  de	  
Bricolatge	  del	  15	  d’Octubre	  
	  
-‐	  Dinamització	  i	  accions	  solidàries:	  Es	  recorda	  que	  els	  de	  1er	  l’organitzan	  la	  festa	  
de	  fi	  de	  curs	  	  
	  
-‐	  Escola	  de	  mares	  i	  pares:	  Xarrades	  organitzades	  i	  noves	  propostes	  	  
	  
-‐	  Transport	  escolar:	  S’está	  a	  la	  espera	  de	  tenir	  la	  reunió	  amb	  l’Ajuntament	  i	  encara	  
no	  es	  té	  la	  sol.lució	  definitiva,	  Oriol	  Serra,	  en	  nom	  de	  la	  comisió	  en	  fa	  la	  reflexió	  de	  
la	  gravetat	  de	  deixar	  de	  tenir-‐ne	  aquest	  servei.	  	  
Sónia	  Gil-‐Gibernau	  comenta	  que	  s’ha	  de	  parlar	  amb	  Bellaterra.	  I	  per	  tant	  afegir	  
gent	  de	  Bellatera	  a	  la	  comisió,	  malgrat	  que	  es	  lluiti	  pels	  minims	  s’ha	  de	  tenir	  en	  
compte	  aquestes	  famílies.	  S’acorda	  que	  s’invitará	  a	  les	  families	  de	  Bellaterra	  per	  tal	  
de	  que	  facin	  feina	  junts.	  
	  
-‐	  Comisió	  dificultats	  d’aprenentatge:	  Es	  presenta	  aquesta	  nova	  comisió.	  Sónia	  Gil-‐	  
Gibernau	  e	  Ignasi	  Hidalgo	  fan	  una	  presentació	  de	  concientització.	  En	  aquesta	  



comisió	  s’	  ha	  recollit	  la	  comisió	  de	  nens	  amb	  problemes	  auditius	  i	  sería	  molt	  
important	  tenir-‐ne	  pares	  amb	  aquesta	  experiencia	  per	  donar	  un	  cop	  de	  mà.	  
S’explica	  amb	  més	  profunditat	  com	  vol	  organitzar-‐se	  com	  comisió	  i	  el	  projectes	  
que	  volen	  treballar.	  
	  
Email	  	  cdif_ampabellaterra@googlegroups.com	  
	  
4.	  Es	  	  presenta	  la	  candidatura	  pel	  nou	  equip	  directiu	  de	  la	  Junta:	  

-‐ Marta	  Buxó	  	  –	  President	  
-‐ Mercè	  Miralles-‐	  Vicepresident	  
-‐ Susana	  Miravet-‐	  Tresorera	  
-‐ Valentina	  Noyola	  –	  Secretaria	  

Tots	  quatre	  carrecs	  són	  votats	  i	  aprovats	  amb	  tots	  els	  vots	  a	  favor,	  cap	  abstenció	  i	  
cap	  vot	  en	  contra.	  Quedan	  així	  configurat	  el	  nou	  equip	  directiu	  de	  la	  Junta.	  

	  
L’assamblea	  finalitza	  a	  les	  21:20	  hores.	  
	  
La	  Secretaria	  
	  
	  
	  
Valentina	  Noyola	  Piña	  
	  
Annexos:	  
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