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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ 

DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA PALCAM 
 

SESSIO Núm. : 001/2018 

CARÀCTER : ordinària. Data : 30 d’octubre de 2018 

HORARI: de 19:30 a 21hr. 

LLOC : Sala 60 de l’escola Palcam. C/Rosalia de Castro 32, Barcelona  

 

Membres de la Junta assistents :  

Maribel Sangenís, Presidenta  

Anna Aranda, Vicepresidenta 

Flora Garcia, Tresorera 

Gemma Manzano, Secretaria 

Mónica Farreres, Sónia Serra, Miquel Ordobás, Cristina Jené, Agueda Ribalta, Rafael Lobo, vocals. 

Hugo no ha pogut assistir per problemes personals.  

 

Asistencia de socis : 19 

 

ORDRE DEL DIA:  

.‐ Representació de l’AMPA 

.‐ Millores a l’escola 

.‐ Beneficis pels socis 

.‐ Altres activitats en les que participa l’AMPA 

.‐ Fites aconseguides 

.‐Tancament econòmic 2017‐2018 

.‐ Pressupost curs 2018‐2019 

.‐ Qüestions i preguntes: tall del carrer i Ipads. 

 

A les 19:30 hores, la presidenta obre la sessió. Es presenta davant de tots els socis un power point amb 

tots els punts de l’ordre del dia.  

 

.‐ REPRESENTACIÓ DE L’AMPA: es presenten a tots els membres de l’Ampa, s’informa que les reunions 

son  els  1er  i  3er  dimarts  de  cada  mes  a  l’escola  i  que  qualsevol  soci  pot  venir  a  exposar  els  seus 

problemes o queixes.  

També s’informa que el Sr. Llorens Rosselló es baixa voluntària a  l’AMPA per raons personals  i que ha 

quedat una plaça vacant per si algun pare/mare voluntari vol entrar a formar part.    

 

.‐ MILLORES A L’ESCOLA : durant els últims 3 anys, l’escola ha fet millores a les seves instal∙lacions, les 

quals es detallen perquè tots els pares estiguin  informats  : sala 60,  la piscina,  l’entrada,  les classes de 

primària, les classes de secundaria i de 1º de batxillerat, nous laboratoris, els lavabos. S’ha dotat a totes 

les classes d’aparells d’aire condicionat. Tecnològicament, també s’han instal∙lat a  les classes pissarres 

digitals, incorporació de tabletes i classes de robòtica.  

L’escola ha rebut el Certificat lliure de mercuri. S’han aconseguit dues beques consecutives d’Erasmus a 

l’estranger amb Holanda, Alemanya, Venècia, Hamburg i Estocolm. 

També s’està posant en marxa un projecte per detectar el bulling a les aules i evitar‐lo,  proposat des del 

Departament d’Ensenyament. 
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.‐BENEFICIS  DELS  SOCIS:  Tots  els  socis  i  durant  tots  els  cursos,  des  de  P3  a  Batxillerat,  es  beneficien 

d’alguna activitat subvencionada parcial o totalment per l’AMPA.  

 Des de P3 a 4º de Primària l’escola subvenciona parcial o totalment una excursió durant el curs. 

 A 5º i 6º de Primària es participa el la festa dels avis i en la festa de graduació respectivament. 

 A 1º i 3º de ESO es subvenciona parcial o totalment una excursió durant el curs.  

 A 2º de ESO es fa una aportació al viatge a Eurodisney/Paris. 

 A 4º de ESO es paga una excursió a Waterworld a final de curs. 

 A Batxillerat es fa una aportació al viatge de Itàlia i Madrid.   

 

També es realitzen durant el curs diverses conferencies dirigides als pares i mares. 

 

.‐ ACTIVITATS EN LES QUE COL.LABORA L’AMPA:  

 Marató de TV3 : es realitzarà el diumenge 16 de desembre: mercat solidari de joguines 

 Cursa Palcam 

 Tallers pels alumnes  

 

.‐ FITES ACONSEGUIDES: en respecte a dubtes i qüestions dels pares en l’anterior Assemblea: 

 LOPD. 

 Guixetes  personals  amb  codis  tant  a  5  de  primària  com  a  tota  la  ESO  i  1º  de  Batxillerat. 

D’aquesta manera s’ha sol.lucionat el problema dels mòbils, ja que es guarden aquí durant tot 

el dia. També s’utilitzen per guardar les tabletes en els cursos que les fan servir.  

 Simulacres contra incendis : es fan cada any cap al mes de maig. 

 50% de descompte en activitats de Dinamis a partir de la 2º activitat per un mateix nen. 

 50% de descompte en els preus dels IPAD’s en famílies nombroses. 

 La opció de tallar en carrer de l’escola encara no és possible. Es continuaran les converses amb 

l’Ajuntament del barri i la Conselleria per veure que es pot aconseguir.  

 Menús disponibles per tots aquells nens que tenen alguna al∙lèrgia o intolerància.  

 

.‐  TANCAMENT  ECONÒMIC  CURS  2017‐2018:  es mostra  el  detall  de  tots  els  ingressos  i  les  despeses 

haguts durant aquest curs. Cap soci té dubtes i s’aproven. 

 

.‐ PRESSUPOST ECONÒMIC CURS 2018‐2019: es planteja augmentar la quota de 26€ a 30€ per família i 

any. Fins ara hi havia dos cursos, 1º i 3º de ESO que no es beneficiaven de cap activitat subvencionada 

per part de l’AMPA, així que per poder arribar a tots els nens per igual, es proposa aquest augment. Tots 

els socis estan d’acord.  

Es mostra el detall del pressupost pel curs actual i on es veu que el romanent que pot quedar a final de 

curs es molt escàs. 

 

.‐ QÜESTIONS I PREGUNTES:  

 La  Sra.  Llauradó ens planteja el problema del pas dels  cotxes pel  carrer de  l’escola en horari 

d’entrada  i  recollida d’alumnes. Ja amb anterioritat ens havia enviat a  l’AMPA, fotos  i documentació 

d’escoles del barri que sí que  tenen el carrer marcat com a Camí Escolar  i  les voreres de davant de 

l’escola més amples. L’informem que aquest  tema  ja està tractat moltes vegades amb  l’Ajuntament, 

però que és de molt difícil sol.lució. El carrer de l’escola és una via d’accés al Túnel de la Rovira i per 

aquesta  raó no es concedeix el permís,  i dificulta qualsevol  canvi que es proposi.  Se  li  informa, que 

amb tot el que ella ha facilitat, es tornarà a obrir el contacte amb els òrgans pertinents a veure que 

podem aconseguir. 
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 La  Sra.  Cubero  també  havia  plantejat  a  l’AMPA  la  qüestió  de  la  incorporació  dels  IPAD’s  a 

l’escola com a eina de treball a 5º de primari i 1º de ESO.  

Tant la Sra. Cubero, la Sra. Velasco, la Sra. Jalpí i el Sr. Ros posen de manifest el seu descontent amb la 

obligació de comprar els  Ipad’s a  l’escola. Ens  informen que  la direcció els ha  indicat que  la compra 

d’aquests elements és obligatòria a través de l’escola, i ells es queixen del seu preu excessiu i abusiu, 

del qual reiteren que no tenen el detall del que estan pagant, partida per partida (el preu és global i 

inclou  ipad,  assegurança,  funda...etc).  Demanen  poder  comprar  aquestes  tabletes  fora  de  l’escola, 

com fins ara s’havia fet amb els llibres de cada curs. 

La  Sra.  Jalpí  ha  fet  la  consulta  al  Consorci  d’Educació  i  a  la  inspectora  que  ens  pertoca,  i  els  han 

informat que això ha de ser possible. A partir de l’any vinent, l’escola valorarà altres opcions en quan 

l’adquisició de l’Ipad 

Indiquen també la mala gestió d’aquest tema per part de l’escola: reunions amb els pares molt justes 

de  temps,  contractes  de  rènting  equivocats  fins  a  última hora...etc.  S’informa a  l’escola  per  qué ho 

tinguin en compte i ho apliquin en propers anys.  

 

La Sra. Velasco va escriure a l’escola per dir que no volia comprar l’Ipad al cole i  li van contestar que 

això no podia ser perquè si tothom fes el mateix, això suposaria molta feina per l’escola per adaptar 

tots  els  ipads.  Es  queixen  d’un  mal  servei  i  falta  de  resposta  per  part  de  l’escola  a  les  seves 

peticions/consultes. 

 

 La Sra. Velasco comunica que en el nou sistema d’ensenyament amb Ipads, tots els nens tenen 

accés a veure el  llistat d’alumnes de  la classe  i que això no compleix amb  la nova LOPD. Parlat amb 

l’escola ens diuen que això va ser un problema tècnic puntual que ja va ser resolt immediatament.  

 

 La  Sra.  Condes  es  queixa  que  la  comunicació  per  part  de  l’escola  és  molt  dolenta,  lenta  i 

proposa que siguin més ràpides i que s’informi de les novetats del curs següent abans que acabi el curs 

actual  i no en el mes de  juliol quan ja hi ha gent de vacances.   Se  li proposa que es comentarà amb 

l’escola.  

També fa una proposta :  les colònies que fa  l’escola després de finalitzar el curs escolar  (després de 

Sant Joan) ocupen 3 dels 5 dies hàbils de la setmana, i això suposa que és molt difícil trobar un casal 

només per aquells 2 dies. Proposa que aquells dies el Dinamis pugui oferir a aquests alumnes el casal, i 

poder‐lo pagar només per aquells 2 dies concrets. Aquest tema també es parla amb l’escola i Dinamis i 

ens comenten que Dinamis ja ofereix la opció de fer casal aquell dia que queda sol des de fa anys. 

La Sra. Condes es queixa que hi ha pocs assecadors de cabell en els vestuaris de  la piscina  i que els 

nens surten amb el cabell molt moll al carrer quan fan natació a última hora del dia. Es demanarà a 

l’escola si en poden posar més. L’escola pren nota del problema per posar‐ne més. 

 

 La Sra. Gabarró demana alguna manera de posar en contacte els pares de l’escola amb pares de 

cursos superiors i inferiors per poder fer un reciclatge de llibres d’educació primària. Es pensarà alguna 

proposta.  

També demana que  l’escola  faci extensiu a  tots els pares de  l’escola aquest nou sistema d’educació 

amb  tabletes, encara que no et  toqui per  curs. Així  els pares estan  informats de  les novetats  i  línia 

educativa de l’Escola.  

 

.‐ NOVA  INCORPORACIÓ A AMPA  :  el  Sr. Hernando acudeix al  final de  l’Assemblea al membres de  la 

Junta per comunicar la seva intenció de formar part d’aquesta Associació. S’accepta el nomenament.  

 


