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Acta Assemblea General AMPA Pere Vila 
 
Data: 23-05-2016 
Hora: 16:45 hores 
Assistents: mirar full d’assistents 
Lloc: Sala de mestres Escola Pere Vila 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovarem l’acta de l’anterior assemblea. 
2. Sabrem que ha passat al Consell escolar sobre la convocatòria de menjador i les 

normes de centre. 
3. Com va l’economia. 
4. Pau Claris com a opció pel futur. 
5. Projecte patis amb la Joanna, mestra que coordina la iniciativa. 
6. Concurs tipogràfic Pere Vila. 
7. La Junta us proposarà participar en grups de treball com: 

a. Merkadigne. 
b. Sopar/dinar a la fresca. 
c. Club excursionista. 
d. Elecció d’extraescolar. 
e. Decoracions nadalenques/castanyada. 
f. Gestió de patis a la sortida de l’escola. 

 
1. Aprovació de l’Acta de la darrera assemblea curs passat: S’aprova l’acta per 

majoria. 
2. Sabrem que ha passat al Consell escolar sobre la convocatòria de menjador i les 

normes de centre. 
Resum del consell escolar: S'han acabat de redactar les NOFC: Normes 
d'Organització i Funcionament del Centre. S'han posat en marxa aquest curs 
2015-2016. 
Recull les Normes per les quals es regeixen tots els membres de l’Escola, des del 
personal docent, administratiu i alumnes del centre. Aquí també s’inclouen 
aspectes con les funcions dels tutors i la implicació respecte a projectes decidits 
per l’Escola (p.e. projecte de Música, d’Esports, etc...) i relatius als alumnes, 
(espai i moment de reflexió dels nens, comportament dels nens a l’escola, etc...) 
 



2  

Des de l’Ampa podem revisar les Normes relatives a l’Apartat Ampa i 
extraescolar. Tenim marge fins a finals de curs. 
 
Menjador: Ja fa uns anys es van començar a recollir comentaris de les famílies 
sobre el servei de monitoratge del menjador. Hi havia dubtes sobre la pertinença 
del projecte educatiu (es veien incoherències entre el projecte de l'escola i el de 
l'espai del menjador), sobre com es gestionaven els conflictes, els càstigs 
Col·lectius, la gestió del Bulling,... 
Arrel d'aquestes inquietuds i amb el canvi de direcció, es va constituir la comissió 
mixta de menjador amb presencia de mares, mestres i equip directiu. Durant el 
curs 2014-2015 es va revisar tot el projecte pedagògic amb l'empresa de serveis 
(TENO) i es van establir una mecanismes de coordinació amb l'escola. Hi va haver 
canvis positius, no obstant les famílies continuaven tenint dubtes de l'enfoc. 
Revisat el cas amb el Consorci d'Educació i tenint en compte que segons 
normativa vigent és mandatari obrir una licitació competitiva cada X anys (i que 
fa mínim 8-10 anys que el Pere Vila no n'obre), s'ha obert la licitació. Com a 
criteris per avaluar les propostes que es rebin s'han incorporat els aspectes que 
les famílies van expressar en una assemblea de l'Ampa del curs anterior dedicada 
a parlar d'aquest tema (monitoratge mixta, associació del lleure i no empresa, 
projecte pedagògic engrescador, pla de formació del monitoratge, ...). En aquests 
moments s'estan rebent ofertes. Abans d'acabar el curs la nova entitat serà 
seleccionada i començarà funcions al setembre 2016. Per llei s'han de subrogar 
els contractes de TENO però a mida que hi hagi baixes es substituiran per 
personal de la nova entitat. 

3. Com va l’economia: Tot i que no es va poder parlar de números fins que no 
s’acabi el curs i es tanquin els pagaments, es comunica que ara per ara les 
extraescolars es segueixen finançant les unes a les altres. També s’han millorat 
les despeses de proveïdors i junt al pagament compartit de l’acollida del matí per 
part de l’escola fa preveure que les pèrdues seran menors. Es queda amb els 
assistents que quan es tanqui el balanç econòmic s’avisarà i es decidirà entre tots 
els socis quina part de diners destinem a algun projecte com el tema patis o 
d’altres que puguin ésser proposats. Els MaPes presents consideren que l’any 
vinent s’hauria de proposar de nou acollida per la tarda com a proposta 
alternativa extraescolars. En cas que hagin suficients  famílies interessades, 
tornar a incloure-la en la graella d’activitats extraescolars del curs 2016-2017. 

4. Pau Claris com a opció de futur: Susana ens va explicar una mica la història dels 
amics del Pau Claris i de com en 3 anys han canviat les coses. El Pau Claris que va 
arribar a tancar línies l’any passat, aquest curs ja te quasi totes les places 
ocupades amb sol·licitud en 1º opció (12 places del Pere Vila, 16 places del Fort 
Pienc, 3 places del Baixeres, etc). A més s’ha aconseguit de l’Administració que 
no sigui possible la matrícula viva. 
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5.  Projecte patis amb la Joana, mestra que coordina la iniciativa: Joana ens explica 
que aquest curs s’ha posat en marxa el projecte Patis per a fer dels espais 
exteriors un lloc millor. S’ha demanat la l’opinió de nens i nenes, mestres, 
monitors i famílies. També es compte amb l’ajuda d’Arquitectes sense fronteres 
que assessoren a nivell de normativa i seguretat. Actualment s’han recollits totes 
les opinions dels nens  (recopilades per cursos), dels mestres, monitors i 
actualment s’està recollint l’opinió dels pares a través de la comissió MaPes  
proposada a través de l’AMPA i que podrà treballar coordinada  amb l’escola. 
Amb totes les propostes, es decidirà que és el que agrada més. La Joana també 
ens comenta que estan pendent d’un ajut dels districte de 8000 euros i 
informació d’altres convocatòria d’ajuda per a poder aconseguir els diners 
necessaris i iniciar el projecte. En cas que no siguin concedides les ajudes, es 
mirarà amb quants diners compta l’escola i es demanarà ajuda a l’AMPA. 

6. Concurs tipogràfic: Giulia ens explica que durant la setmana cultural els nens i 
nenes de l’escola van rebre plantilles de lletres per a decorar i anar creant el nou 
alfabet de l’escola i de l’AMPA. Després d’un concurs es decidiran les lletres que 
representaran logotips, rètols i la nova samarreta del escola. En aquests 
moments s’estan acabant de recopilar les lletres. En uns dies es farà el concurs 
on actuaran com a jurat un representant del professorat, MaPes, nens, en Jaume 
i alguna persona que entengui de disseny gràfic. També ens comenten que es 
farà una exposició amb totes les lletres creades pels nens i nenes de l’escola.  

7. La Junta us proposarà participar en grups de treball: durant l’assemblea Rebecca, 
cooperadora molt activa amb l’AMPA, va repartir fulls per a que les famílies 
presents s’apuntessin a col·laborar en diferents tasques associades amb 
activitats de l‘AMPA. La idea és que aquells que vulgui ajudar en tasques tan 
diferents com merkadignes, sopar i dinar de famílies,  decoracions, etc, ho 
puguin fer. Tota la gent apuntada en els grups de treball tindran un coordinador 
de grup que serà qui faci d’enllaç entre famílies i junta. 
 
 

1. Precs i preguntes. 
Peix espasa: Una família de l‘escola ens fa arribar la seva preocupació davant de 
la incorporació de peix espasa als menús de l’escola. Tot i que ja han contactat 
amb la nutricionista de l’empresa que porta el menú escolar i els ha assegurat 
que no comporta cap risc per a la salut de la mainada, segueixen amoïnats. Es 
queda que Adriana, de la comissió menjador, seguirà el tema. 
Controls de qualitat de l’aigua: Un pare de l’escola ens comenta que li agradaria 
saber si es fan els controls d’aigua pertinents per a assegurar la qualitat de l’aigua 
que beuen els nens i nens al menjador. Es queda que la Junta preguntarà a 
l’escola. 
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Jarracas i Pou Figuera: Maria, vocal de la Junta, ens informa de l’última reunió 
que n’hi hagut arrel de tota la problemàtica que s’està vivint al Pou de la Figuera 
i el grup d’adolescents que viuen en centres d’acollida i estan tutelats per la 
Generalitat  i que esnifen cola pels voltants del Pou. Ha saltat l’alarma social i ja 
s’han fet dues reunions al barri, en les que participen Ampes de les escoles i 
l’ajuntament i districte, per a intentar solucionar el tema. Ja han actuat a nivell 
del casal de joves, comunitat de veïns del Pou, amb ducadors i fiscalia de menors. 
Des de l’administració ens informen que és molt important que avisem a la 
policia cada cop que veiem a nois i noies esnifant cola per a que puguin recollir-
los i portar-los de nou als centres d’acollida. També ens animen a que fem 
activitats de lleure i reunions socials al Pou de la Figuera per a ajudar aquesta 
zona crítica com a lloc de trobada i divertiment al barri. 
Jornada intensiva: S’informa que a partir del 6 de juny l’escola fa jornada 
intensiva i que l’AMPA proposarà acollida de les 15 hores a les 16:30 hores. Els 
preus de l’acollida es passaran durant la setmana del 30 de maig. 
 
 
Finalitzem a les 18:30 hores 


