ACTA DE REUNIÓ AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Data: Dilluns 11 de març 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, Miriam Romero, Lídia Sala, Neus Coll,
Raquel Carbonés, Estefanía López, Anna Massegur, Anna Martos, Alícia Menor, Cristina
Rabaseda, Maribel Puig, Lourdes Teixidor, Regina Sureda, Teresa Bustins, Pere Riembau,
Alícia Menor i Yolanda Pérez (mare que ha volgut assistir a la reunió).
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta anterior.
2. Seguiment dels 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.
b. Buscar i llegir la normativa de patis. Responsable: Anna Guillaumet.
3. Compra armari
4. Festa de la primavera
5. Valoració enquesta extraescolars
6. Aparell antiennuagament
7. Revista de l’escola.
8. Jornada de portes obertes de l’escola
9. Estat de les comissions.
10. Torn obert de preguntes.
La reunió s’inicia amb el torn obert de preguntes degut a la presència d’una mare de l’escola.
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La mare exposa un conflicte que ha succeït amb el seu fill a l’hora de menjador. Demana
explicacions a l’AMPA i exposa que no s’ha sentit recolzada per l’associació. Des de l’AMPA
es comenta que és la primera vegada que s’ha rebut una queixa per una mala gestió dels
conflictes a l’hora del menjador i que s’ha intentat gestionar tan bé com s’ha pogut seguint el
que estableix el pla de funcionament del menjador, que són les normes vigents i es recorda
que qualsevol infracció durant aquest període de temps ha de ser sancionada segons aquest
pla. Ella exposa el seu malestar per no haver estat convidada a la reunió extraordinària per
tractar el tema, però se li comenta que en ser una part afectada no en podia formar part.
Arrel d’aquesta explicació altres assistents a la reunió expliquen altres conflictes que han
succeït a l’escola durant el pati, tant el de l’escola com el del menjador, i com que durant la
reunió es percep preocupació, malestar i desconeixement per part de les famílies respecte a
la gestió que es fa des de direcció d’aquests conflictes s’acorda que l’AMPA demanarà a
l’escola i el responsable de menjador com gestionen aquests dos aspectes:
- Conflictes a l’escola
- Gestió de l’estona del pati i també del pati de menjador.
De la reunió sorgeixen també propostes a partir d’experiències dels assistents:
- Apostar per la prevenció, resolució de conflictes, gestió de grups.
- Pla de Mediació. (experiències a altres centres).
- Estipular les mesures (NOFC i Pla de funcionament de menjador).
- Demanar els objectius de la PGA (Convivència).
- Dividir els patis per reduir ràtios.
- Dinamització de patis. (més recursos). (escola i menjador). Que dinamitzin i no només
vigilin.
- Obrir tot l’espai del pati. (a l’hora del menjador).
- Demanar un Tècnic d’Integració Social.
- Les extraescolars al migdia esponja la ràtio al pati.
I s’acorda que la Presidenta, la vicepresidenta i la secretària transmetran aquesta reunió a
l’equip directiu del centre i també al responsable de l’empresa que gestiona el menjador (Tot
Oci). També es recordarà als dos esmentats anteriorment que l’AMPA disposa de recursos
econòmics per destinar per recursos materials o formatius que pugui ajudar a reduir aquests
conflictes.
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Per manca de temps, la resta de punts no es poden parlar i per tant, s’ajornen per la propera
reunió de l’AMPA.

La presidenta aixequen la sessió a les 23.15h del mateix dia, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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