ESBORRANY DE L’ACTA DE LA REUNIÓ RELITZADA EL DIA 15 DE DESEMBRE DEL
2009
Al CEIP Mas Boadella (abans Can Llong II), quan passen deu minuts de les sis de la
tarda, es reuneixen:
Álex Espinal, com a president.
KiKhe Cipriano com a vicepresident.
Sònia Garmendia, com a tresorera.
Maribel Montolio com a secretària.
Assisteixen com a representants de les comissions, responsables i col·laboradors/res:
Esther Grau, Elisabeth Baeza, Tània Guil, Neus Pascal, Susana Martínez, Irene
Cacenaves, Josep Maria Laguna.
El Ricard Raspall s’incorpora a la reunió a les 18.00 hores.
Temes a tractar;
1. Despatx d’ofici.
1.1. Aprovació acta anterior.
1.2. Informació de la Junta.
2. Junta ampliada.
3. Revisió de la proposta de calendari i l’organigrama.
4. Loteria.
5. Servei de Menjador. Informe de la responsable.
6. Casal de Nadal.
7. Servei de cangur a les reunions; valoració inicial i acordar el servei de
pagament a la monitora.
8. Aparcament a les voreres. Mesures a prendre.
9. Altres informacions de les comissions.
10. Assumptes de tràmit (compra d’ordinadors pel centre, proposta d’horari
d’atenció als pares i mares, canvi de nom del CEIP/AMPA, canvi d’estatuts,
curs gestió AMPAS...).
11. Precs i preguntes.
1. DESPATX D’OFICI
1.1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
Es posa en consideració dels assistents l’acta de la reunió de Junta realitzada el 17
de novembre de 2009, que es aprovada per unanimitat.
1.2. INFORMACIÓ DE LA JUNTA.
La Junta informa de les cartes rebudes:
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De la carta de la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques en la que ens
informava de què havien rebut l’escrit en el qual fèiem constar la renovació de la
Junta Directiva, però la persona que havia signat com a secretària no era la que
estava

registrada en el Registre del Departament de Justícia i per tant ho havia de signar la
senyora Tània Guil Sánchez que és la que estava donada d’alta.
La carta també ens informava de què la renovació de la Junta es va fer amb la data
posterior a la que caducava el mandat de la Junta Directiva, per tant la secretària
entrant havia de comparèixer a l’Oficina d’Atenció del Ciutadà a Barcelona a efectes
de donar per validada la nova Junta.
L’actual Junta ha fet tots els tràmits i ara aquests temes ja estan solucionats. Hem
rebut la carta per part del Departament de Justícia informant-nos de què els
membres de l’actual Junta ja estan registrats.
De la trucada per part del Departament d’Educació de la Generalitat informant-nos
de què amb data 31 de Juliol del 2009, finalitzava el termini per presentar la
justificació de la subvenció atorgada per l’hora d’acollida del curs 2008-2009, per
tant no saben si ens la podran concedir. L’actual Junta està gestionant tots els
tràmits possibles perquè ens la concedeixen, però restem a l’espera de l’aprovació
per part del Departament d’Educació.
L’Àlex explica que ja s’ha comprat la televisió pel centre, és de la marca Sharp de
52”. No es pot penjar perquè la paret del menjador on es vol posar és de pladur i
aquesta no suportaria el pes de la televisió.
S’ha pensat en comprar un suport per penjar-la del sostre, encara que és bastant car
i posar un moble. S’ha de tenir en compte que al penjar-la ha de quedar una mica
inclinada, perquè sinó, no es veurà bé.
El Ricard diu que coneix un ferrer que ens podria fer una platina de ferro de gruix
suficient per aguantar el pes de la televisió. Parlarà amb ell i li demanarà pressupost.
Tots els assistents estem d’acord amb la seva proposta.
L’Elisabeth expressa que el seu marit és electricista i ens podria ajudar a fer la
instal·lació.
L’Àlex indica que si s’ha de fer alguna modificació en el cablejat, abans s’haurà de
proposar al centre.
La Susana se’n va les 18.15h.
La Vero arriba a les 18.15h.
La Maribel pregunta si s’han comprat els llibres pel centre.
El Ricard informa de què ho va proposar a la reunió del Consell Escolar i està
esperant resposta. Enviarà un e-mail a la Marigel per recordar-li.
L’Esther proposa fer una compra de llibres a part dels que ens diguin l’equip de
direcció, i també fer una recollida de llibres.
La Sònia comenta que serà millor esperar a tenir la biblioteca.
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Es proposa de fer la recollida de joguines, però tots estem d’acord a esperar-nos
després de festes, perquè no disposem d’espai al centre.

La Irene proposa de fer una carta prèvia en referència a la recollida de joguines,
indicant que no siguin de caràcter bèl·lic.
La Tània diu que des de l’AMPA ja farem la selecció.
La Irene remarca que es important que ho digui.
Desprès de diverses consideracions s’acorda de redactar la carta abans de les
vacances nadalenques, informant a les famílies a través d’un escrit que es posarà a la
bosseta dels nens. Les joguines es recolliran després de les vacances.
El Josep Maria, s’incorpora a la reunió a les 18.20h.
L’Àlex informa que ha creat un correu elèctronic @ceipmasboadella.com per cada
responsable de les comissions.
La Junta enviarà per correu electrònic l’acta a cada responsable de les Comissions.
Les convocatòries es penjaran a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’escola.
La Tània creu que aquesta informació s’hauria de fer arribar a totes les famílies.
L’Àlex diu que l’acta un cop aprovada, es penjarà a la pàgina i totes les famílies que
estiguin interessades la podran llegir. Si l’acta no està aprovada i algun soci la vol
veure, pot venir a la següent reunió i la podrà llegir.
L’Àlex indica que ha de quedar per escrit qui té veu i vot a les reunions de Junta. En
principi la tenen tots els membres de la Junta; president, vicepresident, tresorer i
secretària, però també volem que la tinguin tots els responsables de les comissions.
Quan arribi el Kikhe sotmetrem aquesta proposta a votació de la Junta.
Els punts 2 i 3 es tractaran més tard, estem a l’espera de que arribi el Kikhe.
4. LOTERIA
L’Àlex explica que ens va trucar l’Hermógenes (de l’administració de la loteria), per
recordar-nos que hem de tornar els talonaris no venuts i canviar els diners pels
dècims.
Hi ha pendents 3 talonaris, de tres famílies.
El Ricard pregunta si tenim un telèfon per trucar-los.
Entre els assistents de la reunió s’acorda de contactar amb aquestes famílies per
anar el divendres a l’administració de loteria.
L’Àlex explica que els beneficis que aportarà la loteria per l’AMPA seran d’uns 2.500€
aproximadament.
S’ha fet un intercanvi de 25€ amb l’escola Can Llong i l’Àlex proposa de que l’Ampa
es quedi un talonari sencer.
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S’aprova la proposta per unanimitat.

5. SERVEI DE MENJADOR. INFORME DE LA RESPONSABLE
La Maribel explica que l’Ana (responsable del servei de menjador), no ha pogut venir
per motius personals, però ens ha fet arribar un informe.
S’adjunta informe:
“Informe Comissió del menjador escolar
Això és un resum del que he anat observant al menjador i parlant amb les
responsables. Hi han moltes coses que ja sabem d'altres anys però està bé poder
anar recordant.
Monitores:
Actualment tenim 7 monitores, amb els títols de monitor de lleure i de manipulador
d'aliments, que són els mínims i a banda fan d'altres a càrrec de la formació de
l'empresa. La responsable, que és Mª Carme, té el de Directora del lleure (a més a
més).
La ratio màxima que es permet és la de 16 nens per monitora, com que tenim una
mitjana de 79/80 nens (entre habituals i esporàdics) la nostra ràtio és de 11/12 nens
per monitora, que està molt bé (comparat amb altres escoles).
A més de les monitores, hi ha la responsable de la cuina.
Projecte educatiu:
Treballen la Sostenibilitat, és la informació que ens van donar a un llibret petit de
color blau fa unes setmanes.
A més a més treballen els valors del respecte pels companys i les monitores, l'ordre,
els bons hàbits alimentaris, tenen unes normes: no cridar, no aixecar-se de la taula
sense permís, no llençar el menjar al terra..., bàsiques pel bon funcionament del
menjador.
Al final del trimestre els nens porten un dossier de les feines que han fet sobre el
projecte de la sostenibilitat.
Horaris:
Adjunto els horaris de P3 i P4/P5.
Els de P3 surten abans de la classe per evitar que els nens que es queden al
menjador vegin a les mares que venen a recollir als que no es queden. Els recull una
monitora a la classe . Es renten les mans i fan pipi abans de sortir de la classe i
seuen a taula els primers.
Quan acaben, fan pipi ,guarden el pitet a la bossa i van a dormir a l'aula de
psicomotrocitat, als llitets.
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Als de P4 i P5 també els recull una monitora i van fent fila, al menjador es renten
les mans a les piques que hi han entrant a mà dreta.

Les activitats que fan després de dinar són variades, hi ha establerta una per cada
dia, però a vegades es canvien en funció del temps, o dels nens, o de les feines que
hagin de fer les monitores.
L'any passat van començar a posar un vídeo els dies de pluja, i com que els nens
demanaven més dies, van decidir posar un dia a la setmana. Miren pel·lícules de
Disney que va portar la Mª Carme, al vídeo que també ella va portar. Ho fan els

dimecres, perquè m'ho va comentar i vaig pensar que com que molts nens fan
natació, així no estarien tant cansats a les 5.
Les joguines estan a l'armari marró que hi ha al fons del menjador a la dreta,
veureu que hi han molts contes, jocs de fusta, construccions, pintures, animalets,
puzzles, i més que va portant Scolarest .
A la cuina, entrant a mà esquerra i han els jocs del pati: pales , cubells, pilotes...
A mida que van acabant de dinar, seuen a altres taules netes a fet l'activitat.
Després surten al pati.
Controls:
Adjunto també uns fulls com a exemple dels controls que porten al menjador
(aquests fulls estan a l’oficina de l’Ampa a disposició del pare/mare que el vulgui
revisar).
Diaris
− control de temperatures, cada dia es fa la medició de la temperatura dels
menjars, si no fos correcta, es tornaria a la cuina central. Es porta un control
diari, no s'ha hagut de tornar mai cap .
El menjar ve a unes caixes metàl·liques o de plàstic (segons sigui calent o fred) i es
manté a la temperatura dintre de uns “ armaris” que la mantenen fins l'hora de
servir.
−
−
−

control de temperatura de la nevera.
control de neteja i desinfecció.
registre de número de nens.

Mensuals
verificació del cubell de les escombraries i de la presència d'insectes o
rosegadors.

−

Us puc assegurar que tot està impecable.
Els productes de neteja són el que venen marcats per l'Ajuntament. No poden fer
servir uns qualsevol.
Menjar
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Fer els controls de menjador, no significa únicament quedar-se a dinar. De fet, jo no
he anat cap dia amb la intenció de fer-ho exclusivament . Però si he tastat el menjar
.

Tothom sap com és el menjar de catering, que no és com el que podem fer a casa
segurament, però estic segura que hi han tantes maneres de fer un plat com famílies
hi ha.
El menjar és bo, segur que les llenties que fa la meva mare són mes bones, però no
podem dir que sigui dolent per què no és veritat.
El menjar es serveix amb plats, gots i cuberts normals, no amb safates, ni plàstics.
Com si estiguessin a casa. Poden repetir quan han acabat el primer i el segon.
El major problema que troben, i estan buscant solucions, és l’arròs. Quan és amb
tomàquet no hi ha problema per què el barregen i queda més bé, però quan és amb
Ç
verdures, o carn, queda més enganxat, i les monitores fiquen una mica d'oli i ho
remenen per que es desenganxi.
Són menjars senzills, i trobo que correctes.
A una reunió amb els representants de l'empresa, Ajuntament, i direcció ja vaig dir
que trobava que falta peix, jo donaria dos cops a la setmana. Però, aquest temes
corresponen a la comissió municipal de menjadors , que està formada per directors
d'escoles, representants d'Ampas (crec que 4 i 4) i de l’Ajuntament.
Trobo que la manera que tenen les monitores de donar el menjar als nens és molt
bona.
Hi han nens que no volen tastar algun tipus de menjar, sobretot verdura o fruita, i
elles fan tractes amb ells per que acabin menjant al menys una part del plat. Amb la
fruita, el que fan és que si el nen es nega a tastar-la, fan que la llepin o la xuclin
(taronges, mandarina), al dia següent ha de menjar un tros petit, a l'altre un tros
més gran, i mica en mica acaben menjant fruita.
Amb el primer plat no poden beure aigua, ho fan per que no s'omplin l’estómac
d'aigua i no mengin ni tant sols el primer. Amb el segon si que poden veure aigua.
Si el segon els costa, poden intercalar un tros de fruita amb una mica de carn, per
exemple.
Necessitats
Si algú té joguines de fusta ( puzzles, construccions,...) que ja no faci servir, les pot
portar al menjador, són les que menys tenen. Però mica en mica van arribant de
Scolaret.
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Els productes de neteja han d'estar amb un espai tancat amb clau, ja tenen un que
serà el que faran servir quan les obres estiguin acabades, i necessitaran uns
prestatges per guardar-los”
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<

La Verónica explica que un nen de P3 ha sortit amb blaus del menjador, perquè hi ha
un nen que pega. S’ha parlat amb les monitores del menjador i amb la directora del
centre, però l’Ana desconeix aquest tema. Se li farà arribar aquesta informació a
efectes de que parli amb les monitores de menjador i faci un seguiment.
El Kikhe arriba a les 19.00h.
Es proposa que tots els temes o problemes que puguin sorgir en el servei de
menjador, s’informi a l’Ana.
6. CASAL DE NADAL
La Neus explica que aquest any no hi ha casal de nadal perquè només s’han rebut 3
sol·licituds.
Respecte el Casal de setmana santa, es farà arribar una enquesta als pares per
valorar si es necessari contractar-lo.
La Maribel pregunta quin potser el motiu pel qual no s’han apuntat nens.
La Neus respon perquè molts pares no treballen i d’altres prefereixen que els nens
canviïn d’ambient.
7. SERVEI DE CANGUR A LES REUNIONS; VALORACIÓ INICIAL I ACORDAR EL
SERVEI DE PAGAMENT A LA MONITORA.
Un pare pregunta com és que els nens estan a la reunió amb nosaltres.
L’Àlex contesta que la sala de psicomotricitat estava ocupada pel servei
d’extraescolars i per això els nens s’han quedat aquí.
El Kikhe explica que el primer dia que es va fer el servei de cangur va anar molt bé,
però els altres dies que s’ha fet, no hi han vingut tants nens. De manera que a la noia
no li va sortir molt a compte venir aquells dies.
Es proposa d’acordar un preu/hora. Si aquest queda cobert pels nens que venen al
servei ja estarà bé, però si no, ho assumirà l’AMPA. Si en algun d’aquests serveis es
supera el preu/hora establert, aquests diners es quedaran com a pot pel proper
servei de cangur.
El servei de cangur s’utilitzarà per les reunions de Junta, les Assemblees i les
Xerrades per a pares i mares.
El preu per nen serà de 2€, si són germans 3€ i 4€ si són tres.
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Per oficialitzar aquest servei es farà un contracte de voluntariat.
Es proposa que el preu/h a pagar a la monitora serà de 15h/hora.
S’aprova la proposta per unanimitat.

8. APARCAENT A LES VORERES. MESURES A PRENDRE
El Kikhe expressa que els cotxes, que sempre són els mateixos, continuen aparcant a
les voreres.
La Maribel proposa de tornar a enviar una nota als pares, recordant-los de nou el
perill pels nostres nens i el comportament incívic que suposa aparcar a les voreres.
També proposa de notificar-ho a l’Ajuntament perquè prengui les mesures
oportunes.
La Irene diu que la instància que es faci a l’Ajuntament, en cas de fer-se, a
d’adreçar-se a l’atenció del “Departament de Relacions Ciutadanes i Espais Públics”,
i al regidor, Sr. Paco Bustos.
L’Esther abandona la reunió a les 19.45 hores.
Alguns membres de la reunió no estan d’acord en fer un segon escrit, però si en fer la
instància.
Es fa la votació de si fem el segon escrit o no.
Vots a favor; 3.
Vots en contra: 3, un d’aquests vots és el del president, per tant en la votació
s’aprova el no a la segona carta, per majoria simple.
La Tània proposa que el Raul faci la instància per internet a nivell d’AMPA, però al
mateix temps, tot aquell que vulgui la pot fer a nivell personal.
9. ALTRES INFORMACIONS DE LES COMISSIONS.
Comissió de Festes
La Vero explica que encara no ens ha pogut passar l’informe d’aquesta Comissió, ens
ho farà arribar per e-mail.
Adjunto informe que ens va fer arribar uns dies després.
“La Comissió de Festes es va reunir el 24 de novembre per concretar els actes de la
celebració del Nadal.
-

Els nens lliuraran la carta als patges reials, s’acorda el dilluns 21 de
desembre a les 17.15 hores i fins que tots els nens acabin de lliurar.la.
Es decideix fer-ho al pati de l’escola, s’ha de demanar permís a la Marigel, i
fer instància a l’Ajuntament, sol·licitant el permís d’utilització de l’espai
escolar. També es demanaran tanques de seguretat. S’encarragarà la Lola.
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-

-

-

-

Quan els nens donin la carta als patges reials, se’ls donarà un detall,
caramels, globus, xiulets.. Diverses mares de la comissió demanaran
col·laboració als establiments del barri.
Ens han demanat de posar una caixa per deixar els xumets, biberons, etc...
S’han de comprar els vestits dels reis, no surt a compte llogar-los. S’han
mirat diversos models per internet (que són més econòmics) i ja s’han triat.
Aquests models estan a Vidal Papers i surten 2€ més cars. Es decideix
comprar-los a la botiga.

Es lliurarà una nota informativa als pares d’aquesta activitat, adjuntant la
carta que els nens podran donar als patges reials.
L’encani Calderon té una carpa de color vermell nova, que li va costar 200€ i
ens la vendria per 90€.
Es farà un sorteig de 4 paneres el mateix dia que els nens entreguin la carta
als patges. Per cada panera es vendran 100 números, a 1€ cadascun. Si alguna
persona es guanyadora d’alguna panera i no està present el dia del sorteig, es
contactarà amb ella telefònicament.
Es trien dues paneres de dos distribuïdors diferents; Jamones y embutidos
Cerezo y Salival, (aquest últim ens posa la condició d’una comanda mínima,
es consulta) i finalment es compren les paneres del Cerez, perquè no ens
cobren el cost de l’enviament.

També es parla d’altres festivitats, com;
-

-

Carnaval, es decideix concretar-ho més endavant.
Sant Jordi, es decideix posar la paradeta de llibres i flors a la plaça Córdova
com anys anteriors, per fer més extensiva la venda. A principis d’any es
demanarà pressupost dels llibres a diverses editorials.
Fi de curs. S’aproven varies possibilitats, inflables, tallers però dirigits per
pares i no monitors, discoteca mòbil, sopar al pati de l’escola, pallassos... es
barregen diferents possibilitats. Es decideix començar a mirar-ho per
internet i a la propera reunió ja es decidirà”

A la reunió es decideix comprar la Carpa de 90€ que ens ha proposat la Vero.
La Vero ens diu que per la festivitat de Nadal, si plogués es faria al menjador o al
hall de l’escola. Ha de demanar permís a la Marigel
Comissió de Pares i Mares
Adjuntem informe que ens ha fet arribar la Irene.
“Informe Comissió Escola Pares i Mares del Ceip Mas Boadella
1. La Sra. Teresa Gallardo s’ha donat de baixa de la comissió per qüestions
personals.
2. El treball de la comissió s’ha dividit en dues parts, trobar activitats docents i
sortides culturals.
3. Activitats docents: la recerca s’ha fet en 3 punts:
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a. Departament

d’Educació de la Generalitat

de Catalunya.

No

organitzen res directament, ens vam posar en contacte amb l’EAP i en
concret amb la Cynthia Sabater que és la psicopedagoga que treballa
al nostre centre. Ella ens va recomanar i donar els telèfons de dos
psicòlegs: el Carles Parellada i la Mª Jesús Comellas per contactar
amb ells i

b. demanar disponibilitat i honoraris. De moment ho hem deixat en
reserva.
c. Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell. Aquí tenen un
programa que es diu “Tàndem Família Escola”, de xerrades i tallers,
força ampli. Amb el consens de la directora del centre, hem triat tres
temes que creiem seran d’interès per a la majoria de pares i són els
següents:
i. Alimentació i Nutrició. Conflictes en l’alimentació dels infants.
ii. La Intel·ligència Emocional dels pares i les mares.
iii. Com eduquem la llibertat.
Estem en tràmits amb la regidoria per concretar disponibilitat, així
com condicions. En principi, una sessió és gratuïta i les altres encara
no tenim dades encara.
d. Fapac. Ens envien un catàleg d’accions formatives per aquest curs
2009/2010.
Volem ubicar una xerrada cada dos mesos, així doncs estem coberts per
les que hem triat de l’Ajuntament, sense tancar-nos a opcions més
favorables. De cara al curs vinent i veient la resposta que s’ha tingut en
aquestes primeres accions, podrem ampliar l’oferta.
Per altra banda, ens vam adreçar a la Mercè Traveset per demanar-li una
segona intervenció. Ens ha contestat que estaria disponible el 23 de
febrer a les 18’30 amb una durada d’1h 30 m. Els seus honoraris són de
250 euros més 15% d’IRPF. Creiem que és una mica car i ho voldríem
valorar a la reunió de la Junta.
També hi ha la idea d’organitzar tallers de manualitats, cuina, decoració
floral etc. De moment ho deixem a l’espera de trobar formadors. Es va
gestionar per fer un taller de decoració d’arbres de Nadal, però vam
considerar que era molt precipitat.
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4. Referent a les sortides culturals proposem fer-ne dues en aquest curs, una
seria per febrer/mars al Parc Cultural de la Muntanya de Sal (Cardona) i
l’altre per abril/maig al Cim de les Àligues (Sant Feliu de Codines).
a. Muntanya de Sal. Preus: 10 € per adult i 6 € nen. Si s’arriba a fer un
grup de 30 adults, el preu seria de 8’50 € i podrien fer reserva. En
principi la idea és anar amb cotxe propi, visitar les mines, dinar allà

mateix amb menjar portat de casa i si tenim temps també acostar-nos
fins al Castell de Cardona. Passarem una circular al gener per veure quina
acollida té aquesta sortida.
5. Dinar de Nadal. Hem fet gestions amb la direcció del centre per organitzar un
dinar o un sopar al menjador de l’escola amb participació de pares, nens i
mestres, cantada de Nadales i Quinto, però no han trobat adequat per l’espai
i perquè encara no tenim tota l’escola en condicions. Ho tornarem a demanar
de cara a l’any que ve, ja que pensem que al Gimnàs es podria fer amb un
catering servit per Scolarest. El quinto, a part de que puguem passar una
bona estona, és una manera de recaudar diners per l’Ampa.

Atentament,
Comissió d’Escola de Pares i Mares”
La Irene ens pregunta que ens sembla el preu que ens demana la Mercè Traveset per
acabar la xerrada.
Els assistents a la reunió considerem que es una mica car.
Es proposa buscar alguna subvenció per cobrir el cost d’aquesta xerrada.
La Irene ens explica que el Fapac ens farà arribar un catàleg d’activitats.
2. JUNTA AMPLIADA
Passem a tractar ara el punt dos, perquè havia quedat pendent.
El Kikhe proposa que els membre de les Comissions tinguin veu i vot a les reunions de
Junta.
Es posa la proposta a votació de la Junta directiva (president, vicepresident,
tresorera i secretària).
S’aprova per unanimitat.
El Kikhe expressa que aquesta votació afecta als estatuts i que ens comprometem a
modificarar.
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Queden pendent de tractar els punts 3, “Revisió de la proposta del calendari i
organigrama” i el 10 “Assumptes de tràmit (compra d’ordinadors pel centre,
proposta d’horari d’atenció als pares i mares, canvi de nom del CEIP/AMPA, canvi
d’estatuts, curs gestió AMPAS...)”que es tractaran a la propera reunió per falta de
temps.

Finalitza la reunió a les 20.15 hores del vespre.

President

Secretària

Àlex Espinal

Maribel Montolio
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