
II ASSEMBLEA GENERAL AMPA ESCOLA BUSQUETS I PUNSET, CURS 2016-2017 

Amb motiu de la clausura del curs escolar 2016-2017, té lloc la II Assemblea General de l’AMPA 

Busquets i Punset amb la següent ordre del dia: 

 Benvinguda 

 Resum de les Comissions 

 Obres escola i caseta 

 Extraescolars 

 Balanç econòmic 

 Objectius del curs 2017-18 

 Precs i preguntes 

Assistents de la Junta de l’AMPA: 

 Pablo 

 Yolanda 

 Lali 

 Bane 

 Susana 

 Neus 

 Ana 

 Raquel 

Acudeixen a l’Assemblea unes 11 famílies, un 2% de les famílies de l’escola, 21 persones. 

 

RESUM DE LES COMISIONS DE TREBALL 
COMISSIÓ DE FESTES 

Aquest curs s´han fet les celebracions habituals. Vam començar el curs amb la Marató, on vam 

recaudar 750€, i s’està plantejant, de cara l’any vinent, canviar el beneficiari per una ONG més 

propera. 

Per Carnestoltes es va celebrar la festa amb la xocolatada i el concurs de disfresses, va resultar 

una mica caòtic degut a la pluja i finalment la vam haver de celebrar al gimnàs. Al dia següent 

vam participar a la rua del barri i vam guanyar el premi a la comparsa infantil més original, es 

va aprofitar la recollida del premi per reivindicar els arbres que ens havia promès 

l’Ajuntament. 

Aquest any, com a novetat, direcció ens va demanar ajuda per decorar el vestíbul per Sant 

Jordi i també per fer tallers a algunes classes. 

Per final de curs es celebrarà el tradicional sopar de famílies i repetirem la botifarrada i la festa 

a la tarda. 

COMISSIÓ D’IMATGE  

 Projecte pati: després de la reunió anual amb la Generalitat, s’aprova l’obra major de 

canviar el sostre i treure el fibrociment de l’edifici de l’escola (no gimnàs) i de la 

caseta. Les obres es realitzaran durant aquest estiu, comenten que van endarrerits 



amb el tema de la contractació però s’han compromès a finalitzar abans del setembre. 

A causa de dites obres no es podrà utilitzar l’escola per fer el casal aquest estiu i es 

traslladarà a l’Escola Ausiàs Marc. 

Després de la mobilització que es va fer per aconseguir un pati verd (recollida de 

signatures i Carnestoltes), el senyor Graells amb el seu equip va visitar l’escola per 

reunir-se amb direcció i AMPA, el resultat ha sigut la plantació de 10-12 arbres, però 

van deixar clar que l’objectiu era estalviar en manteniment. 

En aquesta reunió també va sortir el tema tendal, l’Ajuntament va deixar clar que no 

podia assumir tant cost i les teulades són prioritàries. En principi el tendal no és 

competència de l’Ajuntament, però està estudiant el tema. 

El projecte de remodelació del pati s’està fent per fases amb l’ajuda de l’Olga que està 

assessorant l’equip directiu. Es vol guanyar terreny per P3 i amb les millores l’escola 

s’ha de plantejar com es fa servir el pati i, d’aquesta manera, intentar buscar el lloc 

més adequat per instal·lar el tendal definitivament. 

 Portes obertes: va tenir molt d’èxit, hi han hagut 62 preinscripcions, omplint en 1ª 

opció. 

 

Es parla de 3 jubilacions al claustre. Aquest any hi ha concurs de trasllat, les places de 

jubilacions es poden demanar per perfil, les altres places no. 

COMISSIÓ DE MENJADOR 

Amb la col·laboració de Susana i Yolanda. 

Hi han hagut poques reunions per que costa fer coincidir amb l’agenda de l’empresa. Ningú ha 

fet prova de dinar. 

De cara al curs vinent es portarà a terme el projecte educatiu ‘Servim-nos com a casa’, que  

transforma els menjadors escolars en espais per adquirir bons hàbits alimentaris i 

d’autonomia. 

La Comissió vol incidir el curs vinent en el tema de les ratios monitor/nen. La ratio acordada 

amb l’escola es 1/17 (17 nens/monitor). 

La Comissió vol més informació sobre aquest i altres temes, i intentarà elaborar un acta i 

penjar-la a la web de l’escola o de l’AMPA per a que la màxima informació possible sigui de 

fàcil accés a les famílies. 

També voldria que l’escola pengés a la seva web el menú (com ja està fent) juntament amb el 

quadern de famílies i la graella d’activitats. 

COMISSIÓ DE LLIBRES 

Convocatòria per al 20/6/2016 per començar a revisar llibres. 

SCRATCH I PROGRAMACIÓ 

Amb la col·laboració de l’Abel i l’Ana. 

Aquest any s’han incorporat als tallers de programació per a famílies un taller de disseny 3D 

gràcies a l’Antonio, un pare de l’escola. També hem continuat amb els habituals tallers 

d’scratch de l’Abel.  A més s’ha fet l’Hora del Codi introduint Scratch Junior als més petits (P5-

2n). Amb l’scratch els nens aprenen el pensament computacional. 



Aquest any un grup de pares ha col·laborat regularment a l’aula. Al desembre l’escola es va 

animar i va comprar els Bee bots i amb l’ajuda dels pares van començar els racons d’aquests 

mini-robots a P5. S’han fet dos racons amb diferents activitats en 2 mesos. 

També han col·laborat amb la Melània i han participat al concurs Scratch Challenge, i 2 grups 

s’han classificat per a la final. 

El grup d’scratch ha fet una presentació al claustre de diferents iniciatives tecnològiques en 

educació infantil i primària. El feed-back de la reunió va ser molt positiu. 

De cara al curs vinent direcció ha demanat un especialista en TAC i un altre d’anglès. 

EXTRAESCOLARS 
Es presenta la oferta d’extraescolars per al proper curs: 

 

S’aprova. 

Es centra el tema en l’extraescolar de piscina. 

Aquest any hem decidit demanar una part de la quota per tal de formalitzar la reserva de la 

plaça i també hem posat una data per començar les inscripcions, d’aquesta manera totes les 

famílies tenen les mateixes oportunitats i no depenen de quan portin els nens la informació. 

De cara al curs vinent s´han de revisar els horaris d’atenció de la caseta, per a que no hi hagin 

malentesos. 



Tot i intentar que tothom tingués les mateixes oportunitats, hi ha hagut queixes d’algunes 

famílies que han quedat sense plaça en el primer torn de natació de divendres tarda. 

Durant l’Assemblea han sortit dues propostes: una d’elles és recollir totes les sol·licituds i 

després fer un sorteig (això ja es va votar l’any anterior i es va descartar), i l’altra continuar 

com aquest any, per ordre de sol·licitud. 

Aquest any hi ha menys places, per garantir un millor servei als nens. 

Es decideix que a la propera Assemblea es tornarà a votar cóm es pot gestionar el tema de les 

sol·licituds. 

Per les inscripcions dels alumnes de P3, aquestes es faran el 19 de juny a les 16:30, aquest any 

no hi ha límit en el número d’inscripcions que pot portar una persona. 

OBRES CASETA 
Degut a les obres de la teulada, la remodelació de la caseta està prevista que es faci a finals 

d’agost, principis de setembre. 

BALANÇ ECONÒMIC 
Aquest any hi ha hagut 433 quotes de 457 alumnes que hi ha a l’escola. 

L’AMPA ha aportat a l’escola una ampliació de la tarima, baranes per la tarima, pissarres 

digitals (només falten 3 per completar totes les classes). 

OBJECTIUS CURS 2017-2018 
Es decideix enviar la informació a les classes mitjançant les delegades 

AMPA-delegades-grups 

També intentar aconseguir més col·laboradors per les comissions. 


