ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ
DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA PÀLCAM
SESSIO Núm. : 001/2019
CARÀCTER : ordinària. Data : 05 de novembre de 2019
HORARI: de 19:30 a 20:30hr.
LLOC : Sala 60 de l’escola Pàlcam. C/Rosalia de Castro 32, Barcelona
Membres de la Junta assistents :
Maribel Sangenís, Presidenta
Anna Aranda, Vicepresidenta
Flora Garcia, Tresorera
Gemma Manzano, Secretaria
Mònica Farreras, Sònia Serra, Miquel Ordobás, Àgueda Ribalta, Jorge Hernando y Hugo Roldán vocals.
Asistencia de socis : 8
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 2018‐2019
.‐ Pressupost curs 2019‐2020
.‐ 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. Rafa Lobo i la Sra. Cristina Jené son baixes voluntàries a l’AMPA per raons
personals i que han quedat dues places vacants per si algun pare/mare voluntari vol entrar a formar
part.

.‐ MILLORES A L’ESCOLA : durant els últims 4 anys, l’escola ha fet millores a les seves instal∙lacions.
Aquest any han fet les classes de 2º de Batxillerat i els banys de la mateixa zona. També han fet
totalment nova la cuina i l’han adaptat a la nova normativa per controlar en una zona totalment
separada, la manipulació de menjar per la gent al∙lèrgica . 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. Els alumnes de 5º Primària a 2ºESO ja estan utilitzant iPads.
L’escola ha organitzat pels pares dels alumnes de cicle inicial i superior de Ed. Primària, visites guiades
per les zones noves. Pels alumnes del cicle mitjà s’aprofitaran les reunions dels professors amb els pares
per ensenya tota la part nova
L’escola ha rebut el Certificat lliure de mercuri. S’han aconseguit dues beques consecutives d’Erasmus a
l’estranger amb Colònia, Palerm i Holanda.
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També s’està fent, des de l’any passat, un projecte per detectar el bullying a les aules i evitar‐lo,
proposat des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya‐ #aquiproubullying. És un
projecte on participen actualment, algunes famílies de l’escola. Al mes de març de 2020 quedarà
implementat totalment i s’estendrà a tota l’escola.
.‐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 i a la festa de graduació final
de2ºbat.
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 15 de desembre: mercat solidari de joguines
 Cursa Pàlcam: es realitzarà el 22 de març.
 12hr Basquet Pàlcam
 Festa fi curs infantil
 Entrega premis St. Jordi.
.‐ FITES ACONSEGUIDES: en respecte a dubtes i qüestions dels pares en l’anterior Assemblea:
 LOPD.
 Algunes guixetes personals amb codis a les classes des de 5º, 6º de primària com a tota la ESO i
Batxillerat. D’aquesta manera s’ha solucionat 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 iPads en famílies nombroses que tinguin els 3 nens
estudiant a l’escola. El descompte és per un d’ells.
 Menús disponibles per tots aquells nens que tenen alguna al∙lèrgia o intolerància.
 Benefici econòmic en excursions o actes de tots els cursos.
 Canvis en el programa educatiu de l’assignatura de religió: Cultura de la religió.
 En referència al tancament del carrer, la direcció està amb converses amb l’Ajuntament.
 A partir d’aquest any, l’escola posa la opció d’adquirir els iPads, per aquells cursos que sigui
necessari, fora de l’escola. Aquest curs, una família s’ha acollit a aquesta opció.
.‐ TANCAMENT ECONÒMIC CURS 2018‐2019: 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 2019‐2020: la quota es manté a 30€ per família i any.
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.
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.‐ QÜESTIONS I PREGUNTES:
La Sra. Esther Llauradó proposa parlar d’alguns temes:
Accés tallat del carrer en horari d’entrada i sortida dels nens: l’escola ha tingut contacte recent amb
l’Ajuntament i aquest ha denegat qualsevol projecte per modificar o tancar definitivament el carrer.
L’escola proposa com a única opció presentar instàncies individuals a l’Ajuntament del barri per part
de pares de l’escola.
‐ Possibilitat d’ampliar les convivències que es fan a Primària al mes d’octubre de dos a tres dies.
L’escola no ho creu oportú perquè suposaria una major inversió econòmica pels pares.
‐ La baixa qualitat de les noves motxilles fa que aquestes es trenquin constantment. L’escola ofereix
canviar gratuïtament les motxilles a tothom que la tingui trencada. Durant aquest curs es canviaran
les motxilles a tothom.
‐ Proposta de canvi d’horari del migdia d'infermeria. L' infermera a vegades no està present si algun
nen es fa mal a l’hora del pati del migdia perquè està dinant. La major part de les incidències passen
a l’hora del pati d’abans i després de dinar i es creu que el servei d’infermeria hauria d’estar cobert.
Es proposa que l' infermera dini o be a les 12 o a les 3. L’escola ens comenta que l’ infermera dina
quan pot i sempre ho fa dins de l’escola. Així que està disponible sempre si passa alguna cosa. Ens
han comentat que just abans i després de dinar els nens no pot dinar ella perquè hi ha certs nens
que han de rebre una medicació específica
‐ Proposta de un projecte d’educació afectiva/sexual entre els nens. Hi ha escoles que ja ho estan fent.
L’escola ho mirarà amb Inspecció per veure si pot implementar aquest projecte lo abans possible, si
pot ser ja l’any vinent.

‐

La Sra. Roser Rubiella (no assisteix a Assemblea) comenta que molesta molt el joc de pilota que alguns
nens fan just a davant de l’escola un cop ha acabat l’escola. Ni l’escola, ni l’Ampa, no es fan
responsables del que passa al carrer de l’escola fora de l’horari lectiu. No podem fer cap acció cap a
aquests nens.
La Sra. Roser Peiró diu que un dia a la setmana de berenar, als cursos de infantil, es dona una gelatina
que no és adequada. Proposa si es podria canviar per alguna altra cosa. Aquesta proposta es
corroborada per tots els pares que assisteixen a l’Assemblea. L’escola ja ha canviat la gelatina per fruita.
La Sra. Coca planteja una revisió del menú escolar, ja que hi ha dies que es plantegen unes opcions de
sopar que realment no son adients perquè coincideixen amb el que han dinat. L’escola s’ho revisarà
però també informa que hi ha un grup de pares voluntaris que venen a xerrades d’alimentació:
Alimentat! Que fa l’escola i parlen del menú. Si algun pare te algun suggeriment pot anar a l’escola a
plantejar‐lo.
La Sra. Sònia Serra comenta que quan els nens de Primària marxen de convivències estan en habitacions
separades de nens i nenes. Es planteja que fins a 2ª de Primària no seria necessària aquesta separació.
L’escola no veu oportú no fer separació. Ja fa uns anys anaven tots plegats i van rebre moltes queixes. A
part les cases de colònies ja demanen que es facin habitacions per sexes.
.‐ NOVA INCORPORACIÓ A AMPA : Es proposa al final de la reunió la possibilitat de cobrir les dues
places vacants de l’Ampa. Es presenten dos persones que tothom accepta que entrin a formar part de
l’Ampa.
‐ Nuria Oliver Jano: mare de dos nens bessos de P3. Antiga alumna de l’escola.
‐ Josep Recio Barrero : pare d’un alumna de 1º Primària.
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