ACTA DE REUNIÓ AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Acta núm: 81
Data
: Dilluns 01 d’abril de 2019
Hora
: 20:30h
Lloc
: Sala AMPA

Convocats
: Cristina Masferrer, Anna Guillaumet, Miriam Romero, Lídia Sala, Dúnia
Pulido, Neus Coll, Isa Serrano, Alexandra Macias, Marta Ros, Raquel Carbonés,
Estefanía López, Miriam García, Anna Massegur, Anna Martos, Mireia Sahuquillo, Daniel
Ventura, Alícia Menor, Cristina Rabaseda, Maribel Puig, Helena Bosch, Lourdes Teixidor,
Helena Tor, Regina Sureda, Teresa Bustins, Anna Martín, Pere Riembau, Alícia Menor,
Emma Ripalda, Núria Quiñones, Mónica Tremoleda
Assistents: Cristina Masferrer, Anna Guillaumet, Lídia Sala, Dúnia Pulido, Neus Coll,
Anna Massegur, Anna Martos, Mireia Sahuquillo, Maribel Puig, Helena Bosch, Helena Tor,
Anna Martín, Yolanda Pérez (mare que ha volgut assistir a la reunió).
ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació acta.S’aprova l’acta anterior.
2. Seguiment acords.
a. Al Gener la comissió d’extraescolars crearà un formulari drive per preguntar
a les famílies de l’escola quin és l’horari que prefereixen per a fer
extraescolars. Aquest drive es compartirà a través del WhatsApp. La
comissió d’extraescolar passaran les preguntes a l’Anna Massegur per
crear-lo. RESPONSABLES: Comissió Extraescolars i Anna Massegur. FET.
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b. Buscar i llegir la normativa de patis. Responsable: Anna Guillaumet. FET. No
s’ha trobat.

3. Compra armari: Es comenta que ja s’ha comprat l’armari amb clau per 299€. És
important que tingui clau perquè es guarden documents confidencials.

4. Aparell antiennuagament (dispositiu antiennuagament). S’explica a la reunió que
a partir de la proposta d’una mare, si es vol comprar l’aparell d’antiennuagament.
Aquest aparell s’utilitza en serveis on hi ha infants que mengen. Amb el preu del
producte inclou formació pels professionals que ho han de fer servir.
S’ha demanat consulta a un metge i ha dit que si que s’utilitza. (només en cas de
no respiració, obstrucció total).
Una infermera diu que no ho aconsella.
La formació seria pel monitoratge i pel professorat.
L’aparell val 170€ i inclou també la formació.
Un sol ús.
A partir de la informació es genera un debat i finalment es decideix per consens
que si es farà la compra.

5. Revista de l’escola. Ja s’ha fet l’escrit i s’ha compartit a través de whatsapp. Es
demana que si algú vol fer alguna modificació que ho digui a la Cristina. Es
comenten que falten imatges i La Lídia es compromet a enviar-ne a la Cristina.

6. Valoració enquestes extraescolars. (s’observa que hi ha un 50% de famílies que
estan interessades en extraescolars al migdia) de 121 famílies que han respost. Es
considera prou important per parlar amb la direcció de l’escola perquè es faciliti dur
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a terme extraescolars al migdia. La presidenta i vicepresidenta aniran a parlar amb
la direcció.
Des de a comissió

d’extraescolars: comenten que estan fent recerca d’altres tipus

d’activitats extraescolars que actualment no es fan a l’escola i que hi ha hagut
demanda per part de les famílies a l’enquesta. Ex:

Robòtica (dos empreses).

També s’ha trucat al Galliner (teatre), Via Lúdica (per jocs de taula 18€ un nen,
segon germà... i tercer germà gratuït), Dansa (18€ 1h a la setmana). Es proposa
Legorobòtics (robòtica i emocions).

Falta saber els espais que l’escola deixa al migdia per poder ofertar les
extraescolars.
Al migdia es proposa: Teatre, jocs de taula, dansa, ioga.
La Jornada de les portes obertes de les activitats extraescolars es farà coincidir
amb la jornada de portes obertes d’infantil. Cal preguntar a la Glòria la data.
Es proposa també fer un tríptic amb tota la informació per a les famílies que no
poden venir. Extraescolar, horari i breu informació. Qui faci aquest tríptic se li
pagarà.
Es comenta que a finals de maig hi hagi el període d’inscripció.
*S’adjunten a l’acta els resultats de l’enquesta.
7. Estat de les comissions.
a. Piscina: res.
b. Agendes: demà tenen reunió amb la Glòria.
c. Festes:
i. Festa de la Primavera: La festa va anar molt bé, però es valora que
després de les festes... vingui la brigada per fer la neteja. Perquè hi
ha alguna cosa que costa de netejar.
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8. Retorn reunió Equip directiu + Tot OCI.
a. Es retorna la informació que l’equip directiu i tot OCI van explicar a la
presidenta i secretaria. Es comenten les propostes, canvis i millores per part
dels dos responsables per a reduir els conflictes a les hores de pati.
b. La mare comenta que sembla que hi ha un recurs humà més per atendre el
grup. Però els insults no baixen. Es demana que es diferenciïn el que no és
un joc i el que si. Ex: xutar pilotassos. (matar conills). Una altra mare
comenta que a la classe també s’ha comentat el tema dels maltractaments.
Per tant, s’observa per part dels assistents a la reunió que ja s’estan aplicant
mesures i canvis a l’escola.
c. Es torna a comentar la preocupació d’alguns assistents en l’ús de joguines
de casa a les estones de pati.

ACORDS
:
1. La Lídia ha d’enviar fotos de la festa de la primavera a la Cristina per poder posar a
l’article de la revista. RESPONSABLE: Lídia.
2. La presidenta i vicepresidenta han de transmetre a la direcció de l’escola la
demanda de les famílies per dur a terme activitats extraescolars al migdia. També
cal demanar la data de la jornada de portes obertes d’educació infantil per fer
coincidir aquesta data amb la jornada d’extraescolars. També cal demanar a
l’escola de quins espais es disposa a l’escola al migdia per poder fer les activitats
extraescolars. RESPONSABLE: Presidenta i vicepresidenta.
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3. Elaborar o buscar alguna persona que faci el tríptic informatiu de les activitats
extraescolars

que

s’oferten

des

de

l’AMPA.

RESPONSABLE:

Comissió

d’extraescolars.

Resultats de l’enquesta d’activitats extraescolars passada a les famílies:
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Sense res més a tractar, la presidenta aixequen la sessió a les 22:00h del mateix
dia, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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