Acta número 56: 4 de maig del 2016

Acta Extraordinària de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de
Bescanó
Sessió número: 56
Data: 04/05/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Sandra Agea
Cristina Bota
Susanna Moner
Sílvia Sancho
Cristina Màrquez
Cristina Bofill

2.
4.
6.
8.
10.
12.

Carles Bou
Laura Graupera
Jordi Gras
Iago Robles
Marta Dilmé
David Massegur

S’han excusat d’assistir:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Neus Màrquez
Cristina Capel
David Poblete
Anna Masó
Sílvia Fernàndez
Dani Talavera

2. Dolors Delgado
4. Fina Serrano
6. Regina
8. Jorge Voss
10. Lidia Moreno
12.

Ordre del dia:
1. Projecte escola nova 21

Desenvolupament de la sessió. Acords.
1. Escola nova 21
Ens reunim tots els delegats per poder votar si tirem l’assemblea extraordinària endavant
o no.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

1

______________________
(segell de l’AMPA)
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Primer de tot s’explica a tots els assistents de que tracta el projecte escola nova 21.
Es diu que té com a objectiu que les escoles avancin cap a nous models d’ensenyament,
a on els alumnes passen a ser el centre de l’aprenentatge i les emocions dels nens prenen
més importància.
Aquesta iniciativa compta amb la col.laboració del centre Unesco de Catalunya, la
Fundació Jaume Bofill, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l’obra Social la
Caixa, i té el suport del Departament d’ensenyament, la Federació d’Associacions de
mares i pares d’alumnes (FAPAC), la Federació de moviments de Renovació Pedagògica
i la fundació d’empresaris FemCAT.
El projecte consisteix en la transferència de bones pràctiques des de 26 escoles catalanes
que actualment treballen en aquest marc, cap a les 200 escoles escollides en un procés
de selecció que vulguin iniciar treballar en aquesta línea.
Actualment el procés d’inscripció per participar en aquest projecte està obert. I la
pregunta que fa l’ampa a les famíles representants de cada classe es:
Voleu que es convoqui una assemblea extraordinària de l’ampa, per que ens poguem
informar més bé d’aquest projecte, i així, i sí el consell escolar i el claustre i estàn
d’acord poder participar en aquest nou projecte d’escola?
Es fa votació i surt majoria absoluta que sí volem fer assemblea extraordinària per
poder votar tots els pares després de rebre tota l’informació necessària.
Hem de tenir en compte que hi ha 26 escoles que treballen amb aquest projecte i que la
resta d’escoles , si es que ens escullen, només tindran formació. Tot depèn del volum
d’escoles que es presentin, i pel que sabem n’hi han moltes.
Per més informació podeu mirar : escolanova21.cat
Un llibre molt recomanable es: ”Despertad al Diplodocus” de José Antonio Marina.

Pròxima reunió de l’AMPA: dilluns 18 de Maig a les 20.30 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 21.35 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

3

______________________
(segell de l’AMPA)

