ACTA JUNTA AMPA MIGDIA GIRONA. Dijous 25 de maig de 2017
ESCOLA MIGDIA, 21:00h
Assisteixen : 25 persones
Albert Bausili, president; Marc Masó, vice-president; Jordi Marsal, tresorer i vocals de
la junta.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 25-05-2017

1.Aprovació , si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea 27/10/2016.
2.Informació activitats extraescolars curs 17/18.
3.Informació venda de llibres i material escolar.
4.Quota AMPA, curs 17/18.
5.Informació horari Acollida tarda.
6.Informació horari Acollida migdia.
7.Informació inversió en noves tecnologies (tablets)
8.Precs i preguntes

1.Aprovació Acta 27/10/2016Es compten 13 vots a favor i 6 vots en contra.
Es dóna per aprovada.
2.Informació activitats extraescolars curs 17/18La Gemma Solsona juntament amb l’Anna Ferrarons s’encarreguen d’aquesta
activitat. Han passat una enquesta per correu electrònic per extreure’n valoracions de
cada una de les activitats.L’Anna explica els canvis que es faran pel proper curs.
S’’introdueix :
 Robòtica a primària (CM i CS) que ho farà l’ Escola FEDAC Sant Narcís.
En aquesta activitat es proposa fer robòtica tant de Lego, com Scratch, Kodu, tallers,
programació...depenent del nivell i les necesitats de cada grup.Tot i així l’eix central
són els robots.Com escola que som, volem ajudar a fomentar vocacions científiques i
tecnològiques a més de treballar valors, com el treball en equip el respecte i el
companyerisme.
 Música a E.Infantil i CI que ho farà Claudefaula Escola de Música, S.L.
En aquesta activitat es farà una sensibilització musical inicial, un contacte sensitiu i
lúdic amb la música a través de les eines que els nens tenen, veu, cos i moviment i un
primer contacte amb petits instruments, bàsicament de percussió.
Per CI s’ofereix un aprofundiment en la sensibilització; iniciant-los en el llenguatge
musical. A Cicle Inicial es comença també el treball coral que es pot fer conjuntament
amb CM.
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Jocs de taula- S’ensenyaran jocs de taula moderns. Aquesta activitat
contribueix al desenvolupament físic, cognitiu i social; promou la comprensió
de les regles i estimula la participació.El joc és molt enriquidor com a
transmisor de valors, ajuda a sortir de si mateix, a respectar, conviure,
compartir, cuidar el seu entorn i fomentar el treball d’equip. També es treballa
la imaginació i desenvolupa la resolució de problemes.

Aquestes són les 3 noves propostes d’aquest curs escolar. La resta d’activitats que
es fan són:
o A Educació Infantil jocs i moviment, música i anglès que es redueix de 2
dies a un; mà i manetes i intel.ligència emocional. A la tarda piscina, i escola
esportiva.
o A Educació Primària música , anglès 2 dies, jocs de taula i manualitats.
o A Cicle Mitjà anglès 2 dies, robòtica, manualitats, jocs de taula i intel.ligència
emocional.
o A quart jocs de taula, anglès, robòtica i fem deures dos dies.
o A Cinquè i Sisè es farà un dia d’anglès, en principi; jocs de taula, robòtica i
fem deures tres dies.
Aquest curs, com a novetat, s’ha fet una enquesta per valorar les activitats. Hi han
participat un total de 93 famílies. Es valora molt positivament tant l’enquesta com la
setmana de Portes Obertes que s’ha fet.
Resultats enquesta:
Jocs i moviment- El grau de satisfacció és alt per part dels alumnes; però els pares
volen més informació de l’activitat. Es contempla la possibilitat de fer un informe al
finalitzar el curs.
Mà i manetes- Es valora positivament, tot i que està previst canviar d’empresa.
Games and tales- Hi ha diversitat d’opinions en tots el paràmetres valorats. Es
demana més informació sobre els continguts que es treballen i es manifesta que
l’activitat té un format poc innovador i motivador.També es demana que hi hagi el
mateix professor pels dos dies de l’activitat. Queda pendent una reunió amb els
responsables de l’activitat.
Intel.ligència emocional- Queda molt ben valorada en tots els apartats. Es comenta
la possibilitat de separar els alumnes petits dels grans.
Manualitats- Baixa satisfacció per part dels nens, no ha cobert les expectatives. De
cares al curs vinent, s’està preparant un nou enfocament juntament amb la nova
empresa responsable de l’activitat.
Fem deures- Es valora positivament; però hi ha molts alumnes per grup. Es marcarà
un mínim i un màxim de nens per garantir la qualitat de l’activiat. Per ordre de
preinscripció, es donarà un número i es farà un sorteig. Caldrà respectar les dates de
preinscripció.
L’activitat de Fem deures és la que desperta més controversia pel tema de places.
Haurem de mirar quants nens s’apunten i si cal desdoblar-la.
Es demana de limitar si un nen s’apunta tots els dies a l’activitat, que deixi lloc a un
que no ha entrat.
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Piscina- Globalment es valora positivament. Cal destacar algun comentari pel que fa
al nombre d’alumnes per grup i solucionar el tema de l’autorització diària pels dies de
pluja.
Escola esportiva- Ha tingut valoracions molt diverses. Hi ha queixes de la poca
implicació per part del monitors i de l’activitat, aquest any, poc definida (s’han fet més
jocs que iniciació a diferents esports).
De cares al curs vinent es prepararà nou enfocament amb la nova empresa
responsable.
Teatre musical- Es valora de forma positiva. S’intentarà potenciar més la vessant
teatral.
Bàsquet- Es valora molt positivament.
Patinatge- Es valora molt positivament.
Funky- Es valora molt positivament.Hi han comentaris pel que fa a la barreja
d’edats.
Les inscripcions a les activitats seran del 9 al 30 de juny. Es podran fer canvis de l’1
al 15 de setembre. Després es tancarà la inscripció.
Aquest any es tornaran a passar els vídeos explicatius i es donarà informació de
cada activitat.
3.Informació venda de llibres i material escolar
Aquest any una persona de l’AMPA s’ha reunit amb tres distribuïdores de llibres:
Abacus Coperativa, Comercial Girona i Llibres Text de Figueres. Tant comercial
Girona com Llibres Text no tenen botiga física, ni facilitat de pagament, ni tants
descomptes com l’Abacus.
La proposta més interessant ha sigut la d’Abacus; tant per descomptes com per
facilitats de compra i pagament.
A partir de l’1 de juliol ja es podrà fer la compra.
La compra per internet no es rebrà a casa fins l’1 de setembre.
Es pregunta perquè l’Abacus no posa tot el material seu, de la seva marca al
pressupost. Es respon que és l’Escola qui tria la marca del material.
Pregunten si hi ha la possibilitat de que l’escola compri el material fungible (llapis,
gomes, ... i repartir-ho, quan es necessiti, als nens/es. L’Albert es compromet a
parlar-ne amb l’escola.
També es demanarà a l’Abacus si poden detallar més el material.
4.Quota AMPA curs 17/18
Aquest any es manté la quota de l’AMPA. Es girarà per rebut bancari 30€/família a
partir de l’1 de juny.
Prèviament s’haurà informat a les famílies per correu electrònic.
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5.Informació horari acollida de tardes
Aquest any, i per demanda de les famílies, s’ha ofertat el servei que els pares/mares
poden venir a recollir els nens quan vulguin, a partir de ¾ de 5h i no cal que s’esperin
a l’hora de sortida. Hi ha un servei de dos monitors.
6.Informació horari acollida migdies
Hi ha un canvi d’horari degut a l’aforament del menjador. Es queden a dinar molts nens
i es necessiten 3 torns per ubicar el nombre d’alumnes amb l’espai disponible.
S’ha preferit diferenciar l’horari d’infantil al de primària en comptes de sortir de l’horari
marc establert pel Departament. Plegar a les 17:00h no ho aconsellaven i començar a
2/4 de 9 tampoc. Si no toquem l’hora d’entrada i l’hora de sortida, hem de canviar el
del migdia.
Es va parlar del nou horari en una Junta de l’AMPA, juntament amb l’equip directiu. No
es va votar. Es va explicar i valorar que era la millor opció.
Els pares es queixen que no ho van poder votar, que tan sols van rebre una circular i
creuen que es un canvi important d’horari i que fer només una hora de classe a la
tarda serà molt diferent.
Aquest any l’horari afecta de moment a 6 famílies. Es va parlar i es va decidir que
l’AMPA es farà càrrec de l’acollida del migdia, sense cap cost per les famílies.
Pots venir a recollir als nens/es a la 13h i deixar-los a les 15h.Hi haurà monitors que
estaran amb ells. Els nens sortiran pel carrer Sant Agustí. Els d’infantil es quedaran a
la Sala Pujades a esperar el seu germà. A les 15h s’obrirà la porta del carrer Migdia i a
les 15.30h els altres nens entraran normalment pel carrer Sant Agustí.
Surt el tema de la jornada intensiva i de moment no hi ha la intenció de fer-la. Tampoc
ho podrem decidir nosaltres. Comenten que s’han fet proves pilot i aquí s’han quedat.
Es comenta el tema de Responsabilitat Civil a l’hora d’obrir portes. En aquest cas com
que serà el Conserge el que obrirà va a càrrec de l’escola.

7.Informació inversió en noves tecnologies ( tablets)
Es comenta que varem parlar amb l’escola per fer noves inversions i es va parlar
d’introduir tablets. Al mes d’abril s’han comprat 27 tablets i un carro de seguretat per
transportar-les i guardar-les.
Els mestres estàn realitzant la formació pertinent.
Els nens utilitzen les tablets,no cada dia però, molt sovint.
S’ha fet una assegurança per trencament.
8.Precs i preguntes
Demanen que des de l’escola es faci una reunió informativa als pares per explicar les
virtuts del nou horari, consideren que quedaria tot més ben entés que no nomès amb
una circular.
Es sotmet a votació. Quinze persones demanen una reunió per aclarir els dubtes del
nou horari, es tindrà en compte i es demanarà a l’Escola.
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Es pregunta si es votarà el tema de l’horari intensiu. L’any passat no es va votar.
Aquest any no es votarà tampoc, per tal d’evitar la confrontació de decidir l’horari d’un
col.lectiu.
De moment no hi ha calendari pel curs vinent, depenem del departament. Un cop surti
es valorarà.
S’acaba l’Assemblea a les 22.50 hores.

La secretària

Vist-i-plau del president

