
I ASSEMBLEA GENERAL AMPA ESCOLA BUSQUETS I PUNSET, CURS 2017-2018 

Amb motiu del nou curs escolar 2017-2018 té lloc la I Assemblea General de l’AMPA Busquets i 

Punset amb el següent ordre del dia: 

 Benvinguda 

 Pressupost curs 2017-2018 

 Resum extraescolars nou curs 

 Votació per decidir mètode d’assignació de places de Natació per al proper curs 

 Jornada solidària: Amb quina causa col·laborem? 

 Comissions de treball: Objectius 

 Precs i preguntes 

S’inicia la reunió donant la benvinguda als presents i agraint la seva assistència. 

Durant l’inici de la reunió es compta amb la presència dels membres de l’ equip directiu: la 

Rosa Guinart com a directora, el cap d’estudis Rubén Moreno, i el secretari Enrique González, 

que comenten els següents punts: 

1-. Convocatòria de vaga per demà dia 3 d’octubre. S’ha enviat circular. Es garanteixen els 

serveis mínims. No es farà classe normal, ni s’avançarà matèria. Queda garantit servei 

d’acollida. No començarà natació educativa de 4rt, fins la setmana propera. Xixell es suma a la 

vaga i no vindrà a recollir nens a les escoles. Kids&Us contactarà amb les famílies.  

2-. Relleu de mestres al claustre: moltes novetats i canvis al Claustre degut a jubilacions, etc. 

Novetats també en quant la línia educativa que va agafant l’escola, d’obrir-se més a les 

famílies, anant tots a una. 

Es consolida escola plurilingüe. 

Es comenta la novetat: GIA: GRUPS INTERACTIUS D’APRENENTATGE. S’explicarà a cada reunió 

de curs, però avui s’avança que el projecte consisteix en què (2 dies /setm a primària, 1dia 

/setm a infantil) les matèries de llengua i matemàtiques siguin treballades organitzativament 

de manera diferent a com han estat treballades fins ara. 

P.ex.: durant 1h i mitja de llengua , els nens els dividiran en grups, que rotaran cada 20min per 

una part de la matèria (sigui ortografia, lectura, dictat, gramàtica, p.e.). A cada grup hi haurà 

una ADULT VOLUNTARI “dinamitzador” (sigui pare, mare, avi, àvia, veí, amic….) un voluntari, 

que signarà un compromís, i actuarà sota un protocol determinat. L’equip docent ja està 

format, i aquest estil està funcionant a altres escoles. Demanaran voluntaris (encara falta la 

logística de com es farà la “cartera de voluntaris”) i a partir del segon trimestre començarà a 

funcionar. Es valora molt positivament com una avançada d’apertura i treball educatiu 

comunitari. 

3-. En cursos anteriors els alumnes acollien amb entusiasme les activitats  de Robòtica i 

Programació que oferia l’AMPA en diversos tallers, així doncs aquest any el PROJECTE TÀNDEM 

que l’any passat es feia de la mà del Museu d’Història de la ciutat, aquest any serà a més a més 



amb l’empresa NUBÒTICA, que aportarà professionals i material per treballar a classe (Activitat 

subvencionada per l’Ajuntament de l’Hospitalet) 

L’escola ha rebut unes tablets, cedides per una família, amb el que es consolida el pes que se li 

vol donar als TIC dins les aules. 

Falta assignar les hores de Robòtica als diferents cursos i acabar de decidir en què consistirà el 

projecte. Inici del mateix: principis del 2n trimestre. 

S’afegeix que NO es tracta d’una assignatura més (no és avaluada), només és una eina més per 

l’aula. 

En aquest punt l’equip directiu abandona la sala agraint el “regal” que suposa per l’educació 

dels nens la participació dels pares. 

PRESSUPOST CURS 2017-2018 

El Pablo presenta i explica punt per punt, el pressupost per aquest any. S’adjunta annexat a 

l’acta actual. S’exposa més “endreçat” que en assemblees anteriors perquè dins de la junta 

directiva de l’AMPA, s’ha creat una comissió econòmica per treballar més al detall totes les 

despeses i entrades que es produeixen al llarg del curs. Un cop explicat la particularitat de cada 

punt queda aprovat el pressupost. Ningú  no fa cap pregunta ni surten dubtes al respecte. 

RESUM EXTRAESCOLARS NOU CURS 

Les extraescolars ja han començat avui mateix. Als taulells estan els llistats de les activitats i 

nens apuntats. Durant aquesta setmana es poden provar les activitats per si encara algun nen 

està indecís, i les vol fer un primer “tastet”. Gairebé són totes de caire lúdic i esportiu. 

Una mare de P·3 pregunta sobre l’acompanyament de les famílies d’aquest curs, a l’activitat de 

piscina: es permet acompanyar-los fins als vestuaris. A l’hora de finalitzar l’extraescolar també 

és permesa l’entrada als vestuaris per ajudar als infants a canviar-se. 

VOTACIÓ PER DECIDIR MÈTODE D’ASSIGNACIÓ DE PLACES DE NATACIÓ PER AL 

PROPER CURS. 

Any rere any, malgrat haver estat votat en diferents assemblees el mètode d’assignació de les 

places de l’activitat de piscina, es manifesta la mateixa problemàtica: hi ha unes determinades 

places per l’activitat de piscina els divendres a les 17:15 que s’omplen de seguida. Des de fa un  

any el poliesportiu  va oferir amplia en  una altra franja horària, a les 18:15, en què els pares 

haurien de portar personalment i recollir els nens al poliesportiu. Aquesta franja no s’omple, 

en canvi hi ha famílies expressant la seva disconformitat  perquè no han pogut entrar a la 

franja de les 17:15 (horari en què el monitoratge del Consell s’encarrega de portar i treure als 

nens a l’activitat). Resum: places hi ha, però no per la única franja horària que sembla de 

l’interès de gran part de les famílies. 



El debat arriba perquè hi ha persones que opinen que s’ha de “guardar la plaça” i garantir la 

continuïtat i l’horari escollit, en un nen que fa l’activitat. Hi ha persones que entenen que 

d’aquesta manera no es dona les mateixes possibilitats i oportunitats a tots els nens. 

Es porta el debat a l’assemblea per tal d’entre tots els presents, votar i consolidar una manera 

d’assignar les places. 

La Junta de l’AMPA exposa les dificultats que troba respecte aquest tema, els “enfrontaments” 

d’algunes famílies al quedar-se sense plaça a l’hora desitjada, i la incomoditat que provoca 

intentar fer les coses al gust de la majoria (i desinteressadament) quan es reben tantes altres 

queixes d’una part de les famílies. I per tot això portem la qüestió a votació: 

- ES RESERVA PLAÇA? PER UNANIMITAT DE 57 VOTS: NO es reserva la plaça. (en aquest 

punt de la reunió és quan hi ha la màxima d’assistents) 

 

- En cas de que la plaça s’atorgués a partir d’un sorteig…. 

- a)….seria per un número (com quan se li otorga un num a cada nen a la inscripció 

escolar?  28VOTS 

- b)….seria partint dels 2 cognoms? 16VOTS 

- c)….seria un sorteig pur traient un a un els noms dels nens que entrarien? 3 VOTS 

( 6 abstencions,  hi ha gent que no vol que sigui per sorteig) 

 

Coneixent els aspectes del sorteig es cas d’ésser aquest el sistema escollit, es passa a 

votar qui està d’acord en que l’entrega de places sigui a partir d’un sorteig, i qui està 

d’acord en què sigui per ordre d’entrega com fins ara. 

 

- ES FA PER SORTEIG? 24VOTS 

- ES FA PER ORDRE D’ENTREGA? 27VOTS 

- Abstencions…2 

De tot l’exposat s’extreu que EL MÈTODE D’ASSIGNACIÓ DE PLACES DE PISCINA SERÀ PER 

ORDRE D’ENTREGA I NO ES GUARDARÀ PLAÇA A AQUELLS QUE JA HAGIN CURSAT 

L’ACTIVITAT. 

Entre les votacions, les explicacions, les valoracions, les exposicions,  que surten envers aquest 

tema … i l’hora llarga que ens costa per enllestir-lo, despunten les següents idees: 

 Unes mares demanen que en comptes d’haver-hi un vestuari per nenes, i dos per 

nens, que sigui un per nens i dos per nenes. 

 Una mare demana que fem el càlcul que seria acollida d’un nen fins a les 18h i portar-

lo a l’activitat de les 18:30h 

 A P·3 aclarir que la inscripció és PER ORDRE D’ENTREGA, a partir d’un dia concret 

determinat que es dirà quan s’apropi la data. 

 Unanimitat absoluta en quant que NO ES PODEN PORTAR MOLTES PREINSCIPCIONS 

ALHORA. Votem per fixar un número màxim: 

o Només les preinscripcions de la  unitat familiar : 17 VOTS 



o Les preinscripcions de la unitat familiar, més les d’una altra família (com a acte 

favor, i companyerisme): 25 VOTS 

o 3 o més famílies: zero vots 

o Abstencions: 5 VOTS 

En resum, EL MÈTODE D’ASSIGNACIÓ DE PLACES DE PISCINA SERÀ PER ORDRE D’ENTREGA I NO 

ES GUARDARÀ PLAÇA A AQUELLS QUE JA HAGIN CURSAT L’ACTIVITAT. Cada família només 

podrà entregar les preinscripcions dels seus fills, i les preinscripcions dels fills d’una altra 

única família més.  

JORNADA SOLIDÀRIA: AMB QUINA CAUSA COL·LABOREM?? 

En anteriors assemblees ja ha sortit la qüestió de dedicar la jornada solidària del desembre, 

que acostumem a destinar a la Marató de tv3, a una altra fundació, ONG o associació menys 

mediàtica que aquesta. 

El tema es va traslladar a la Comissió de Festes i avui aporten diferents propostes: 

 Associació de Familiars malalts Alzheimer de l’Hospitalet (són del barri) 

 Associació per l’Esclerosi Múltiple “Step by Step” (estan en els seus inicis) 

 Opens arms (refugiats) 

 Pallapupes ( pallassos que animen I acompanyen als nens de l’Hospital Infantil de Sant 

Joan de Déu) 

 Marató tv3 (donar continuïtat) 

 ASDENT (els “taps pel Nacho” que recollim a l’escola. Donar-li més difusió) 

Votació a favor de fer la causa solidària amb la Marató de Tv3: 13 vots a favor; 30 vots en 

contra ( i a favor doncs, de destinar-ho a una causa diferent d’entre les propostes), i 3 

abstencions. 

Quedant  aprovat que la jornada solidària es destinarà a una causa diferent a la Marató de 

Tv3 , els presents  a la sala, poden votar com a màxim 2 de les propostes ofertes. Les dues més 

votades seran traslladades a la Comissió de Festes i aquesta tindrà la potestat d’escollir entre 

una de les dues. 

A mà alçada el resultat de les votacions és la següent: 

- 24vots a favor de l’Associació Familiars Alzheimer 

- 8vots a favor d’Open Arms 

- 22vots a favor del Pallapupes 

- 4vots a favor de l’Esclerosi Múltiple 

Queda aprovat que els membres de la Comissió de Festes decidiran entre l’Associació Familiars 

Alzheimer, i Pallapupes, que han estat les dues més votades. 

D’altra banda es comenta la voluntat de participar i fer difusió de la  Setmana de la Solidaritat 

a L’Hospitalet, del 23 al 30 d’octubre. El tema és la conscienciació i la reflexió, a través de 

dibuixos i textos, sobre el patiment i les condicions de vida dels refugiats de guerra. La Junta de 



l’AMPA es compromet a participar  donant difusió de les activitats al respecte, que tinguin lloc 

al barri, fent suport a Creu Roja. 

COMISSIONS DE TREBALL: OBJECTIUS 

Es repassen totes les comissions de treball, que fa anys suposen les branques del gran tronc 

d’activitats on actua l’AMPA, donant cada una d’elles, suport en algun punt concret de l’àmbit 

escolar. Es convida a tothom a participar i formar part d’alguna d’elles, i es demana fer difusió 

a les noves famílies de P3. Qualsevol soci de l’AMPA està convidat a entrar i formar part 

activa de qualsevol de les comissions. Es detallen alguns dels trets identificatius de cada una: 

1. COMISSIÓ DE MENJADOR 

- L’Ana Pérez exposa que tracten el tema de l’alimentació i la gestió del temps lliure 

durant l’estona del menjador. 

- Controlen el protocol de les intoleràncies, de la mà de 7 i Tria. 

- Explica un projecte en 6è anomenat “servir-nos com a casa” en què els nens es 

serveixen els seus plats, posant el que creuen que menjaran, per tal de no malbaratar 

aliments. 

- Pendent de rebre la graella d’activitats de migdia. 

- Fan reunions amb direcció i amb 7 i Tria. 

- Comenten que hi ha possibilitat de fer reunions amb el monitor de menjador de cada 

nen, en cas de què una família estigui interessada. 

- Possibilitat de tastar el menú, sempre havent-ho gestionat prèviament amb els 

membres de la Comissió. S’avisa a la direcció. No s’avisa a l’empresa de menjador. I en 

el cas d’anar no es pot coincidir en el mateix torn de menjar del nen el pare/mare del 

qual ve a provar el menú. 

- 7 i Tria fa una xerrada anual sobre alimentació, de l’interès de les famílies. Encara 

pendent de concretar-la, ja que també està pendent la 1ra reunió del trimestre de la 

Comissió amb l’empresa de menjador. 

- Qualsevol dubte, qüestió personal, comentari, etc  s’ha de gestionar a través de la 

Toni. Només amb els temes de menjador que són de caire més generals es pot 

contactar i  posar en coneixement de la  Comissió que pot fer d’intermediària 

2. SCRATCH (COMISSIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES) 

La Susana Méndez comenta que aquesta Comissió va néixer fa anys gràcies a la inquietud i 

l’entusiasme d’alguns pares (i algun mestre) per la Programació, la Robòtica , i el desig de que 

aquestes matèries formessin part dels recursos de l’escola. 

Participació en Congressos, formació de pares i docents, tallers familiars, etc han estat els 

primers passos per confirmar que hi ha un interès general vers aquest tema, que interessa dins 

de l’aula i que a poc a poc es va fent un espai dins l’escola. 

Durant el curs passat uns pares voluntaris de la Comissió van ajudar als docents de P5 a fer 

racons de Bee-bots , uns petits robots que serveixen com a primer contacte amb la 

programació i la Robòtica pels més petits. 



Fora de l’horari escolar s’ha realitzat diferents tallers de Programació per diferents nivells, 

sempre amb un èxit important de participació. 

Aquest any, amb els grups interactius, hi ha la possibilitat de què en la matèria de Mates, una 

de les activitats de 20min estigui vinculada a la tecnologia,  la Programació i la Robòtica (amb 

Bee-bots, Scratch, etc) per tant seria necessari algú de la Comissió a l’aula. 

Es convida a contactar amb la Comissió a qualsevol que tingui curiositat, coneixement o gust 

per aquest tema. 

3. COMISSIÓ DE LLIBRES 

Te la missió de col·laborar amb el repàs, i la supervisió de l’estat dels llibres socialitzats que 

passen d’un curs a un altre. Revisant, reparant, netejant,  folrant i comptant els llibres que 

participen a la socialització. 

4. COMISSIÓ DE FESTES 

Organitza, conjuntament amb la Junta de l’AMPA, totes les activitats lúdic festives que tenen 

lloc al llarg del curs escolar. Sent aquestes:  jornada solidària, Nadal, Carnestoltes i xocolatada, 

Rua del barri, Sant Jordi i sopar de les famílies, principalment. 

5. COMISSIÓ DE TARIMA 

Formada bàsicament per pares de l’escola, que s’encarreguen de muntar la tarima a les 

festivitats necessàries, més algun cop que ho demani l’escola. És precisa força per moure els 

taulons que conformen la tarima, per això la comissió està principalment constituïda per pares 

del centre. 

6. COMISSIÓ D’IMATGE I COMUNICACIÓ 

Aquesta comissió acompanya a l’escola a les converses que puguin mantenir-se amb 

l’Ajuntament o la Generalitat, en concepte de recolzament mutu vers les diferents propostes o 

peticions que es duguin a terme amb les entitats citades. 

També crea un vídeo que serveixi d’imatge i/o presentació per a la jornada de Portes Obertes. 

Acompanya al projecte de pati que encamina a la nostra escola dins els concepte “escola 

verda” (més arbre al pati, escola més sostenible i ecològica, etc) 

Realitza tot el tema de la comunicació digital, publicacions i divulgació via Facebook, Twiter, la 

web, etc 

7. CONSELL ESCOLAR 

Tot i que no es tracta d’una comissió pròpiament, es recorda que és l’Òrgan que treballa a 

l’escola, format per 6 docents, 6 pares/mares, les 3 persones de l’equip directiu i un 

representant de l’Ajuntament.  



Es tracten diversos temes, memòries, objectius de centre educatiu, projectes, aprovació de 

sortides, etc  en unes 4 ó 5 reunions que es fan al llarg del curs. 

Considerar-ho com a una eina més per les propostes que vinguin de part de les famílies. 

PRECS I PREGUNTES 

Una mare de p5 comenta que les entrades a l’escola, especialment a las 9 del matí, li semblen 

caòtiques, desordenades i perilloses pels més petits. Proposa una entrada similar a la que es fa 

el primer dia de curs en què els mestres recullen la seva fila d’alumnes, ben ordenada, al pati 

de l’escola. 

Ha comentat el tema amb un representant del Consell Escolar amb la qual cosa queda 

determinat que aquesta proposta serà comentada en Consell. 

Es tracta d’una queixa recurrent d’altres anys i de famílies amb nens a infantil. Algunes 

persones comenten que amb la proposta indicada es retardaria l’inici de les classes. Altres a la 

sala aporten que la solució passaria per una conscienciació familiar, on al nen se li doni la 

confiança d’entrar sol, guanyant  autonomia i seguretat, i així els pares i mares no farien “tap” 

a les entrades. 

Es recullen tots  els comentaris i el compromís de tractar-lo a l’escola al Consell Escolar. 

 

 

 

I de tot plegat s’aixeca la present acta per a deixar constància dels assumptes tractats. 

Hospitalet de Llobregat, 2 d’octubre de 2017 

 

 

 

La secretària                                           La presidenta                                            

 

 

 


