
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL JÚPITER. 

 

Sessió d’obertura en caràcter ordinari 

Data: 13 d’octubre de 2015 

Horari de 17:00 a 19:00 

Lloc: Sala SUM de l’EBM Júpiter 

 

Assisteixen: 

Meritxell Rovira Clusellas, Presidenta 

Laura Vallverdú i Domènech, Vicepresidenta 

Julieta Bernal Centanni, Tresorera 

María del Mar Obrador Gil, Vocal (fent funcions de Secretària) 

Toni Campos Alòs, Representant del Consell Escolar 

 

A més hi han assistit els socis i sòcies de l’AMPA. 

ORDRE DEL DIA 

1.- Lectura i aprovació de la darrera acta 

2.- Presentació de l'AMPA 

3.- Renovació de càrrecs 

4.- Primeres activitats 

5.- Precs i preguntes 

1. LECTURA DE LA DARRERA ACTA 

Es procedeix a la lectura i aprovació de la darrera acta del 15/10/2014. 

Es fa una esmena a un dels punts de l’acta on s’explicava la manera com es distribuirien 
les fotos i còpies de les llibretes d’activitats de cada classe. Al final en comptes d’utilitzar 
un pen-drive es va optar per fer servir un compte de Dropbox per a cada classe. 

Es comunica als socis que s’han modificat els estatuts de manera que al menys dues 
persones de la Junta (en aquest cas, la tresorera i la presidenta) puguin retirar diners del 
compte bancari de l’AMPA sense necessitat que estiguin ambdues presents. L’import 
màxim que es podrà retirar d’un sol cop serà de 350,00 euros. 

2. PRESENTACIÓ DE L’AMPA 



La vicepresidenta, Laura Vallverdú, procedeix a descriure les funcions de l’AMPA i dels 
càrrecs de la Junta per tal que els pares interessats a formar part de la Junta puguin 
presentar la seva candidatura. 

S’informa als socis de les fites aconseguides durant el darrer any: 

− Allargament de setembre per primer cop 

− Participació com a entitat a la Rua de Carnestoltes del Poblenou 

− Renegociat de la decisió de la direcció de l’escola de no celebrar els aniversaris 
dels nens/nes. Es va aconseguir que s’agrupessin els aniversaris i es celebressin 
només un cop per setmana en comptes del dia de l’aniversari dels nens/nes per no 
entorpir les activitats de l’escola. Pel que fa als nens nascuts en dates no escolars, 
es va decidir que si els pares ho creien convenient es celebrarien els aniversaris 
conjuntament al setembre, juliol o gener. 

− Còpia de les llibretes d’activitats de les classes per entregar als pares a final de 
curs. 

− Realització i impressió de l’orla de cada classe, que s’entrega com a regal a la festa 
de Nadal. 

2. RENOVACIÓ DE CÀRRECS 

S’escullen els representants de l’AMPA a les classes que queden de la següent manera: 

− Ala Delta: Arlen Delgado 

− Avió: Laura Vallverdú 

− Helicòpter: Mariona Sureda 

− Coet: Meritxell Alameda 

− Zèppelin: Mar Obrador 

− Parapent: Laura Sàenz 

Aquests delegats faran de representants entre l’AMPA i els pares de cada classe, 
d’aquesta manera podran transmetre les inquietuds i dubtes que vagin sorgint durant el 
curs escolar. 

Es convida als vocals a crear un grup de Whatsapp per cada classe i se’ls informa que es 
crearà un altre grup només pels vocals i la Junta. 

Es nomenen els nous càrrec, que queden de la següent manera: 

− Presidenta: Laura Vallverdú 

− Vice-presidenta: Maria Jesús Piris 

− Secretària: Mariona Sureda 

Per petició de la Laura Vallverdú, el càrrec de Presidenta tindrà una durada de només un 
any i per tant s’haurà de renovar pel curs 2016-2017. 

3. PRIMERES ACTIVITATS 

Horaris de les festes de l’escola 

S’explica la problemàtica que ha sorgit en rebre l’AMPA una carta d’una mare que es 
queixava de l’horari de la festa de benvinguda de l’Escola. La mare plantejava la opció de 



fer aquest tipus de festes fora de l’horari d’escola per tal que els pares que no poguessin 
arribar abans de l’hora de tancament (17:00) poguessin també gaudir-ne. 

S’informa que es va entregar la carta a direcció i que tot i que no es plantegen canvis per 
la festa de benvinguda ni per la festa de Nadal, es planteja la possibilitat de fer canvis en 
el format de la festa de final de curs. 

Una mare planteja la possibilitat de començar la festa més tard i allargar-la fins desprès 
de les 17:00 per així poder implicar a famílies i educadores. Les educadores en arribar les 
17:00 hores decidirien si es quedaven o no voluntàriament i els pares que no poguessin 
arribar abans de l’hora de tancament de l’escola podrien gaudir una estona de la festa. Es 
té en compte la proposta i s’informa que es traspassarà a la direcció de l’escola per la 
seva avaluació. 

Carnestoltes i altres festes 

Seguint amb el tema de les festes, s’informa als socis que la Comissió de Festes del 
Poblenou ja s’està reunint per organitzar la Rua de Carnestoltes i que hem de començar a 
prendre decisions, com ara la disfressa/temàtica que farem servir aquest any. Es demana 
als soci que proposin 3 idees cadascun i la disfressa que surti més votada s’escollirà com 
opció per representar a l’AMPA. 

El representant al Consell Escolar demana més implicació de les famílies amb les festes 
típiques del barri, com ara les Festes de Maig.  

Enquestes 

S’informa als socis que es passaran dues enquestes: una per decidir l’horari i el dia que 
més convé a la majoria dels pares per fer les xerrades informatives de l’IMEB, 
Nutricionista i Hospital de Nens; i la segona per saber quins pares estan interessats en 
l’allargament de Juliol/Setembre i Bressol d’Estiu a l’agost. 

Avaluació del Bressol d’Estiu del 2015 

La Presidenta informa de la bona acollida del Bressol d’Estiu, tot i que les educadores de 
suport no van ser les mateixes que van treballar a l’escola durant el curs (a excepció de 
l’Eva, que va actuar com a responsable del casal). Es considera que la qualitat del servei 
en general ha millorat (ex. s’ha passat de càtering a fer servir la cuina pels menjars). 

Una mare pregunta la raó per la qual aquest any van haver de portar joguines i contes pel 
bressol d’estiu. S’explica la queixa que va exposar l’escola en tornar de vacances: 
algunes de les joguines no es van rentar bé i tenien fongs, per la qual cosa, l’Escola va 
decidir no deixar que l’empresa que s’ocupava del bressol d’estiu (EDUCATPLUS) fes ús 
de les joguines més petites i difícils de netejar “d’interior”. 

Estat dels moviments anti-retallades 

Un pare demana informació sobre l’estat de la polèmica de l’augment de ràtios a les 
classes. S’informa als socis que no es tenen noves informacions al respecte. 

L’últim informe de Bressols Indignades indica que no han rebut cita per reunir-se amb el 
nou conseller d’educació desprès dels 100 dies de cortesia que es va donar al nou govern. 
Per ara sabem que es plantegen futurs moviments per recuperar la ½ hora de suport que 
ens van retallar ara fa dos anys i que s’ha aturat l’externalització d’escoles bressol. 

En virtut d’aquests moviments continuem amb les Dimecres Grocs: els nens haurien de 
portar una samarreta de color groc els dimecres per demostrar el nostre rebuig a les 
retallades. L’AMPA s’encarregarà de fer les comandes de samarretes de “SOS 
Educació/El 0-3 hi és!”. Els pares interessats hauran de fer la comanda per e-mail a 
ampa.jupiter@gmail.com i quan es rebin prou e-mails, es farà una comanda conjunta. 



3. PRECS I PREGUNTES 

Dos pares expressen el seu neguit en no haver-se assabentat de la data de la darrera 
reunió del l’AMPA (del 15/10/2014), a la qual per tant no van assistir. S’insisteix que la 
convocatòria es va fer e-mail a tots els socis i que es van penjar cartells als panells de 
l’escola i es va fer una entrada al blog de l’AMPA. 

Una mare demana que el sopar/berenar de pares es faci abans de final de curs per poder 
conèixer els pares/mares i personal de l’escola abans que s’acabi el curs. Es demana als 
socis que donin la seva opinió sobre el format més adient pel sopar de pares i mares: 
berenar amb nens o sopar de només pares/mares. No hi ha un posicionament clar. 

La Mar Obrador, vocal que s’encarrega de l’edició del blog de l’AMPA demana 
col·laboradors per prendre el relleu l’any vinent. Cap soci es presenta voluntari. 

La presidenta aixeca la sessió a les 18:48, de la qual, com a secretaria en funcions, 
estenc aquesta acta. 


