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Identificació de la sessió 
 
Dia:    18 de desembre de 2014  
Hora:     de 21.30h a 23.00 
Lloc:     CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix 
 
 
Assistents a la reunió 
 
(S’adjunta document amb els assistents) 
 
 
 

Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
2.- Biblioteca (proposta d’obrir a la tarda) 
3.- Informació  sobre el “Jaumet” 
4.- Ubicació taulell d’anuncis 
5.- Informació participació en la Marató de TV3 
6.- Informació sobre l’estat de l’aparcament de P3 
7.- Situació dels arbres del parc, al costat aparcament gran 
8.- Precs i preguntes 
 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
 
S’aprova l’Acta de la sessió anterior.  
 
 
2.- Biblioteca (proposta d’obrir a la tarda) 
 
S’informa que a l’escola Catalunya qui gestiona la Biblioteca a la tarda és una empresa 
i ho gestionen tot. Els nens a partir de 3r hi poden anar sols i els més petits, amb les 
famílies. Les extraescolars es fan fora del recinte i, a part, hi ha les activitats externes 
que utilitzen les instal.lacions (bàsquet, etc...) 
 
S’ha preguntat a SAEC quins preus ens farien i serien 3 € un dia esporàdic, 10 €/mes 
per venir un dia fixe a la setmana i 40 €/mes si venen tots els dies de la setmana, això 
amb un mínim de 8 nens. Això és el que fan al Catalunya. Als nens els surt gratuït, 
perquè ho paga l’AMPA, tot i que hi va haver queixes de gent que deien que no la 
utilitzaven mai i que, per tant, no havíen de pagar. 



El problema és com gestionar que hi hagi una persona fixa i que això ho pagui l’AMPA. 
 
Com a opcions alternatives, hi ha la Biblioteca de Valldoreix.  
 
Es queda que es farà un sondeig. La propera vegada que SAEC ofereixi activitats, que 
ofereixi aquesta, per veure si hi ha molt d’interès per part de la gent. 
 
 
3.- Informació sobre el “Jaumet” 
 
Van quedar a demanar pressupostos i ara els han demanat a altres empreses, però 
l’Elena és la més econòmica. Hi va haver una reunió de Jaumet i l’Esther va dir que no 
calia fer la despesa del tema del color perquè el Jaumet en color es pot veure en pdf 
per la web. Tot i que s’havia demanat la pàgina central en color, ells no veien molt 
necessari fer aquesta despesa. 
Porposen de fer un concurs per canviar el logo. Es proposava des de plàstica, però no 
els va semblar bona idea, i els va semblar que havia de ser una cosa de les famílies. 
Un concurs en el qual participéssin les famílies. Ells van dir que ho havíen intentat feia 
un temps, però que la gent no havia participat. Es proposa fer unes bases i votar les 
propostes a la festa de final de curs, que estessin totes les propostes en un aula. Seria 
per aplicar-ho l’any vinent. 
La Comissió diuen que la seva opinió és que és millor que sigui un nen el que dissenyi, 
i no els pares, que el poden ajudar. 
 
Podem comentar amb l’escola que la Junta de l’AMPA proposa que ho han de fer els 
nens, a veure què diuen. 
Es proposa que siguin els nens els que votin el de la seva classe, i després el que 
guanyi de cada classe que sigui el jurat el que esculli. 
L’any que ve, com que la mare que ho porta és de sisè, i plega, és una excusa per fer 
un canvi d’imatge per a l’any vinent 
 
 
4.- Ubicació del taulell d’anuncis 
 
Tania va parlar amb direcció i a P3 no es pot posar taulell a la reixa, tot i que ara es 
pot posar sota el porxo perquè els pares ja entren a dins al matí i tarda. 
Com que es canviaran les sortides, ara el tema del taulell (la proposta de canviar-lo), ja 
no és vàlida. 
 
Tot i que no és d’aquest tema estrictament, relacionat amb això es comenta que la 
reixa de fora de P3 s’obre sense clau. S’ha de comunicar que està espatllada. 
 
 
5.- Informació participació en la Marató de TV3 
 
Es van recaptar 967 euros aprox, i van anar a ingressar i no els van deixar. Ara ja 
estan ingressats. No vam sortir a la televisió com a escola col.laboradora. Es parlarà 
perquè l’any que ve ens assabentem del que cal fer perquè sortim entre les escoles 
que participen.  
 
 
 



6.- Informació sobre l’estat de l’aparcament de P3 
 
Ja està solucionat. En els darrers dies ho han arranjat. 
 
 
7.- Situació dels arbres del parc, al costat de l’aparcament gran 
 
AMPA parlarà amb l’EMD i li diu a Oriol Blanco que faci una instància per fer més força. 
Si han de tallar els pins, poden aprofitar per netejar el sotabosc, que està força brut. 
 
 
7.- Precs i preguntes 
 
Respecte a la pàgina web els correus arriben diferent que abans, ara es permet saber 
si la gent els rep o no i per què. Es pot saber qui l’ha llegit i qui no.  
 
Tema zonificació escolar que va sortir a la reunió de la Coordinadora. L’Ajuntament 
vol canviar la zonificació. Les opcions seran: una zona, dues zones com està ara, i  
zones dinàmiques (5 escoles més properes al domicili i 2 instituts). L’Ajuntament té 
una aplicació que si poses l’adreça et diu els que et toquen.  
L’Ajuntament té la idea de crear una zona única i van dir que això havia sortit de les 
AMPA. Ara les AMPA es pregunten si va sortir d’elles. 
La zona única no interessa perquè ens pot tocar a qualsevol lloc. La majoria d’AMPA 
estan votant l’opció de zona dinàmica. 
 
Tot i que aquest tema s’haurà de votar a la següent reunió, perquè no estava a l’ordre 
del dia, el sondeig que fem ens dóna: 
 
1 zona   0 vots 
2 zones  0 vots 
Zona dinàmica  14 vots 
 
També s’haurà de votar el tema dels temes de l’Agenda 21 local. Les propostes que fa 
l’AMPA com a projectes a desenvolupar relacionats amb l’Agenda 21 local. 
 
Surt el tema que els nens que agafen el bus perden hores de classes, no es compleix 
l’horari lectiu teòric. Hi ha gent que diu que al llarg de tot el curs perden moltes hores. 
Algunes persones opinen que no només s’aprèn assegut, sinó que les entrades i 
sortides també són lloc per aprendre, i d’altres opinen que aquestes altres coses es 
poden fer a qualsevol hora, i que a l’escola s’hi va per complir l’horari acadèmic. 
 
Es vol demanar que l’escola comenci a menys 5 i fins a i 35. Algunes persones 
consideren que els profes haurien de ser flexibles a acabar més tard, o bé a començar 
més d’hora, tot i que d’altres opinen que cadascú té les seves obligacions personals, 
fora de la feina, i potser ha de ser puntual a l’hora de plegar. Es diu que se’ls hauria de 
dir a l’escola que volem que obrin les portes abans. 
 
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23.00 h 
 
La secretària,   
 
        Vistiplau, la presidenta 



Rosa M. Asencio      Tania Martínez 
Valldoreix, 18 de desembre de 2014 


