
 
 
 

ACTA  Assemblea Ordinària de l’AMPA 
Dia: 28 d’octubre de  2015 
Hora: 20.30 h. primera convocatòria,  21.00 h. Segona convocatòria 
Lloc: Escola Pau Casals – Gràcia 

 
S’inicia la sessió: 
 
1.- Informació inici de curs a càrrec de la direcció del centre 
 
A l’escola som: 
 
ALUMNES:  482 
 
MESTRES: Dotació: 27 mestres i mig 
               Plantilla docent: 29 mestres i una TEI 
              Distribució: 9 persones a EI i 21 a Primària 
FAMÍLIES:  349 
Objectius generals: 
 Potenciar totes aquelles situacions i activitats que han de permetre 

que l’alumne es desenvolupi com a persona:  
afavorir l’educació  emocional i social de l’alumne; incidir en la  resolució de conflictes i 
en el  Pla d’Acció Tutorial (PAT), les assemblees d’aula i les assemblees de 
delegats de classe. 
 Vetllar pel manteniment de les activitats promogudes des del Projecte 

Lingüístic del Centre: 
   Teatre en català (2n)    
   Teatre en castellà (4t) 
   Teatre en anglès (6è) 
 Vetllar pel manteniment de les activitats promogudes des de l’Equip 

d’Educació musical: 
 Les escoles canten 
 Cantània 
 Visita a la casa museu Pau Casals 
 Audicions i tallers al Palau de la Música, al Liceu i a l’Auditori 
 Vetllar pel manteniment de les activitats promogudes des de la Biblioteca: 

-Visita a les biblioteques (P4, P5, 1r) 
-Llibre de les adreces (3r) 
-Gust per la lectura (3r i 5è) 
-Lectura en veu alta: Un romà al segle XX (4t) 
-M’imagino (6è) 
-L’autor a l’escola (6è)  
-Apadrinament lector (1r – 6è) 
-Pont Biblioescola (5è)  
-Atrapallibres(4t, 5è, 6è) 



-Motxilla viatgera (de P3 a 4t)  
-Xim i Xesca (de 1r a 6è) 
-Préstec de llibres individual (de 1r a 6è) 
-Recomanacions de lectures (de 1r a 6è) 
-Cistell de llibres (préstec de llibres per aules (de P3 a 6è) 
 Vetllar pel manteniment de les activitats promogudes des de l’Equip 

d’Educació Física:      
       Joc perdut (P5) 
       Jocs a la Creueta del Coll (1r) 
       Ja nedo (natació a 1r) 
       Dansa Ara (2n) 
       It dansa (2n) 
       Jocs cooperatius (3r) 
       Jocs adaptats (4t) 
       Curses d’orientació (5è) 
       Biatló (6è) 
       Atletisme (6è) 
       Biciclot (6è) 
 Vetllar pel manteniment de les activitats promogudes des de l’Equip de 

coordinadors/ores: 
  
 - Programació d’autors i moviments artístics dins l’àrea d’educació artística 
          - Programació d’activitats d’experimentació  
 Continuar treballant plegats (famílies i docents) en diferents activitats i 

projectes de  
 necessitat per l’escola 
 Comissió de Socialització de llibres i material 
 Comissió d’Igualtat 
         Comissió CADA (Atenció a la Diversitat de l’Alumnat) 
 Comissió Fons Solidari 
 Projecte “Camí escolar, camí amic” 
 Projecte “Fem dels patis un espai més agradable” 
 Continuar formant-nos i adaptant-nos als canvis 

  Projecte TAC (treball en Google Apps; Pantalles Digitals; Ipads-Tablets...) a nivell 
de Claustre. 
 Nous programes de gestió: ESFER@, AVAC, RALC i GEDAC. A nivell de Claustre. 
 Formació individual del professorat. 
 Continuar celebrant de manera especial: 

 Castanyada 
 Santa Cecília 
 Nadal 
 Carnestoltes 
 DENIP 
 Sant Jordi 
 Comiat de sisè 
Projecte T.A.C.: 
 
La seva finalitat es  aprofitar el potencial de les tecnologies de la informació i  
la comunicació (TIC) i aplicar-les a l’aprenentatge (TAC). Amb la intenció  



d’aconseguir en els nostres alumnes una competència digital entesa com el conjunt de 
destreses i capacitats assolides mitjançant nous recursos i metodologies. 

- Fa dos cursos que comptem amb l’assessorament d’experts dels Serveis 
Educatius i del Consorci d’Educació de Barcelona que ens guien i proporcionen 
formació i ens ajuden en aquest procés de canvi en el que ens trobem. 

- Els experts: · Ens han ajudat a veure com estàvem (formació docent, recursos, 
infraestructures) 

· Ens han guiat en el procés d’adaptació del que ja fem, de les bones 
experiències. 

                   · Ens han assessorat en els canvis metodològics i ens fan formació. 
            · Ens han assessorat en quant a l’equipament i els recursos que necessitem. 
- Cada curs: -  Planifiquem i gestionem les accions a portar a terme. 

                  - Revisem, valorem, actualitzem i modifiquem (si s’escau) el Pla. 
          - Fem formació. 
Seguim introduint aspectes del Pla TAC. Alguns són variacions d’actuacions que ja es 
portaven a terme, i altres són novetats (sempre dirigits i supervisats per l’Equip TAC de 
la Unitat de Serveis Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona). 
Activitats que realitzem i per les quals és necessari: ordinadors, Ipads, projectors, 
pantalles i pantalles digitals 
 
Educació Infantil i Primària: 
     · Recerca d’informació (imatges; vídeos; música; programes educatius; jocs)  
     · Aplicacions educatives per Pissarra Digital ( 1 al cicle) 
      · Aplicacions educatives Ipads (prèstec)  
      · Gadgets per a fer un treball oral (prèstec) 
Primària 
· Elaboració (cerca i tractament de la informació) i exposició  
  de treballs (realitzats pels alumne) en ordinadors i pissarres 
  digitals (ara de 4t a 6è). 
   · Treball en Google Apps For Education a Cicle Superior (Drive 
     on compartir documents, fer treball cooperatiu i tenir una  
     adreça de correu electrònic) amb la seguretat i el bon ús  
     necessaris. 
   · Treball cooperatiu amb Ipads.  
 
2.- Lectura i aprovació de l’acta anterior 
S’aprova per unanimitat l’acta de l’Assemblea anterior. 
3.- Memòria curs 2014-15 , 
La Junta es mostra satisfeta de tal  com ha anat el curs. A l’inici de curs vàrem 
presentar un decàleg,  un projecte a desenvolupar en dos anys:  
Millora de la participació i implicació de les famílies: 
 Enguany s’han fet  dues Juntes temàtiques, una de l’espai migdia i una altra 

sobre el pati escolar amb una gran participació de persones. 
 S’ha aconseguit una bona implicació per part de l’equip directriu, mestres, 

monitor si famílies. 
 S’ha intentat potenciar el blog. Tota la documentació s’ha anat penjat al blog 

per tal de fer-la accessible a tothom. 
Suport a les diferents comissions de l’AMPA: 
 La junta ha participat a les reunions de les diferents comissions. 



 S’han buscat espais de treball entre coordinadors de delegats, consellers i junta 
per tal de fer més fluïda la comunicació. 

Potenciar els llaços entre la comunitat educativa: 
 S’ha teixit una xarxa per anar junts fent el mateix camí, tenint un objectiu únic. 

Reflexió pedagògica: 
 Valorar els diferents projectes i comissions: socialització, camí escolar... 
 Les Juntes temàtiques han ajudat a promoure la reflexió. 

Escola Pública 
 Promoure la iniciatives pensant en el conjunt. 
 Donar suport a les famílies que passen situacions complicades. 

 
Agraeixen la participació de les famílies a les diferents comissions de treball que 
formen l’AMPA. 
4.- Presentació i aprovació,  del tancament econòmic del curs 2015-16 
Es presenta el balanç del curs 2015-16, que s’aprova per unanimitat. 
 
5.- Projecte curs 2015-16 
 S’informa que s’incorporen dues vocalies  a la Junta rectora representades per 

l’Anna Celma i la Meritxell Barbarà 
Participació: 
 Promoure el projecte l’Hora del pati endegat el curs passat. 
 Estratègia educativa, nou impuls: es proposa demanar ajut a lagun pare/mare 

vinculat al món de la comunicació per tal que doni un cop de mà. 
 Seguir ordenat i sistematitzant la informació  de l’AMPA. 

Suport a la feina de l’AMPA: 
 Seguir donant suport a les comissions de treball 
 Mantenir l’espai de treball comú amb les famílies. 

Comunitat Educativa 
 Enguany celebrarem el 40è. aniversari de l’escola. Cal potenciar-ho. 

Reflexió pedagògica: 
 Treball del projecte l’Hora del Pati 
 Espai migdia: revisió del projecte educatiu 
 Projecte socialització de llibres de text: visualitzar els seus valors. 

Escola Pública: 
 Donar suport a l’escola pública de qualitat. 
 Espai Migdia: millorar el projecte educatiu 
 Millorar el pati escolar. 
 Dotar de material tecnològic a les aules. 

 
6.- Presentació i aprovació  dels pressupostos pel curs 2015-16 
Es presenta el pressupost del curs 2015-16, on destaquen: 
Capítol AMPA:  
 Es fa èmfasi en el pressupost destinat al Projecte l’Hora del pati 
 Es mantindrà el fons solidari 
 Es presenta una proposat de conveni amb Garbuix SCCL. 

Capítol Material i Socialització llibres de text 
 S’ajunten les dues partides. El cost és el mateix del curs passat. 
 Es fa èmfasi a la partida destinada a la compra d’Ipad’s per a l’escola. 

S’aprova per unanimitat. 
 



7.- Les comissions de l’AMPA. 
Comissió delegades/ts de curs: 
Ja s’ha fet una primera reunió. Els coordinadors seran en Jordi Mir, Sebas Galletti, Leo 
Guntin i l’Amàlia Vega. 
Comissió Festes: 
 Es  una escissió de la comissió de delegats, ja que prou feina tenen. 
 Es proposen canviar els formats de les festes. 

Comissió C.A.D.A:. 
Es va formar a final del curs passat. L’objectiu es donar un cop de mà a tots els infants 
amb dificultats de l’escola, buscant recursos suficients per tal que assoleixen els 
coneixements.  
 Vol ser un canal de comunicació interactiu amb les famílies. 
 Vol promoure conferències , tallers , buscar informació... 

Es fa un incís. Des de la Comissió L’Hora del Pati s’apunta que s’hauria de coordinar 
amb la CADA. 
Comissió xerrades: 
Falta gent per coordinar aquesta comissió. 
Comissió Camí Escolar: 
S’informa que al blog hi ha publicat els resultat de les enquestes.  
S’està en un impàs esperant que hi hagi la propera reunió amb l’administració, guàrdia 
urbana i mobilitat. 
8.- Renovació del càrrec del representant de l’AMPA a la FAPAC 
S’aprova la reelecció d’en Xavier olivella. 
9.- Torn obert de paraules 
Es demana fer una queixa formal en nom de l’AMPA i escola per les obres que s’estan 
fent al carrer ca l’Alegre de Dalt. 

 
Finalitza la sessió desitjant-nos un bon curs. 
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