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ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 24 DE GENER DE 2018 

Ordre del dia 

1. Exposició de perquè no ens adherim a la  integració d’una persona amb discapacitat com ajudant de 

cuina al Menjador Escolar. 

2. Recull d’idees i grau d’implicació de l’AMPA en el projecte PATIS, projecte d’escola. 

3. Fotografia/Calendari Escola. 

4. Blog de lectura. 

5. Venta de saquets per l’ajuda dels nens amb càncer del Perú. 

Assistents: Elena Alcover, Elena Nieto i Anna Seix com a junta i 14 pares. 

Hora Inici: 17:10h. 

1. L’Anna Seix exposa que a finals del curs passat des de la UEC Pallars se’ls va plantejar la possibilitat de 

contractar una persona amb discapacitat, col·lectiu que presenta uns nivells d’exclusió del mercat de 

treball molt superiors a la resta de la població, al menjador escolar mitjançant un ajut. La Junta va 

valorar que el menjador no necessitava a ningú en aquell moment, però a través d’un ajut vam accedir 

a la contractació. Al moment de formalitzar el contracte, per diferents causes que ens van explicar a 

la gestoria, no ens podien adherir a l’ajut, així que al no necessitar els seus serveis vam decidir esperar 

a més endavant a veure si sortia un altra tipus d’ajut. Sembla ser que no ens vam entendre amb els 

tutors d’aquesta persona que van pensar que la contractaríem a l’inici de curs 2017-18, portant 

desil·lusió a la part no contractada i mal regust per la Junta. La Elena Alcover continua recordant que 

per aquest motiu es va decidir tractar a l’Assemblea Ordinària del 30 d’octubre de 2017, on es va dir 

que s’aprofundiria en el tema i es plantejaria una altra reunió. En aquest moment aquest tema es 

posposa per noves incorporacions de personal que fan inviable contractar de moment durant aquest 

curs a algú altre. Tenim més nens al menjador i s’ha de cobrir les ràtios. 

Els pares estan d’acord, així que es passa a parlar del tema següent. 

2. PATIS: La Elena Nieto, membre de l’AMPA que forma part de la comissió de patis, ens explica que els 

patis ara es Projecte d’Escola, i des de les aules es treballarà conjuntament amb nens i professors com 

volen que sigui el pati de l’escola. L’escola també vol que des del menjador, les monitores i des de 

l’AMPA, els pares , tinguin veu en aquest projecte; per aquest motiu ens han facilitat un imprès per 

omplir amb la pluja d’idees que surti d’aquesta reunió. Com ens agradaria que fos el pati dels nostres 

fills?  

- Una mare diu que li agradaria un pati més verd, tot i que això comportaria més manteniment i no 

saben si aquest el tenen, s’obra el debat que durant el pati o altres moments els nens podrien 

tenir tasques de regar plantes, treure fulles mortes, ... 

- La Elena Nieto explica que la Junta prefereix gastar-se els beneficis del menjador en elements 

estructurals del pati que no en joguines de pati o elements que no durin tant. Es va demanar 

pressupost per 2 pèrgoles que anirien situades a sobre els sorrals del pati d’infantil per fer ombra 

a l’estiu; pujava a 7.000€. Es planteja la opció de comprar aquestes pèrgoles a grans magatzems i 

demanar a l’ajuntament que les munti, o, en segona opció ser els pares que puguin muntar-la. 

- Un pare planteja posar una pèrgola vegetal de fulla caduca, on a l’hivern hi traspassaria  el sol i a 

l’estiu fes ombra. Torna a sortir el debat del manteniment dels patis. 

- La Elena Nieto explica que l’AMPA té un pressupost d’entrada d’uns 20.000€ i que hem de mirar 

bé com els invertim, que encara que d’inici semblen molts diners no ho són tants i que si gastem 
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sense tenir una mica de projecte ni pressupost els podem gastar molt ràpid i sense que els patis 

tinguin canvis significatius. 

- Una mare demana un pati més inclusiu. 

- Una altra mare demana que els sorrals siguin la única sorra del pati i que si pot ser que siguin 

d’una sorra més gruixuda. 

- Una mare demana un rocòdrom amb preses de horitzontals de poca alçada. 

- Un pare pregunta de quina manera es treballa a les aules el projecte pati, que són molt important 

les idees dels nens.  

- Una mare exposa que el projecte patis s’ha de treballar dins un global de tot el pati, i que seria 

molt interessant que els nens poguessin jugar en totes les zones d’aquest. És molt trist que tot 

l’any toqui una part del pati i no es pugui gaudir de les altres. Es parla de fer rotacions, de jugar 

lliurement x tot el recinte. 

- Un pare proposa fer un mural a la paret de l’edifici gran que dóna a la pista. Per donar més color 

al pati. 

- Es comenta que l’ajuntament, al ser una instal·lació municipal hauria també de participar en el 

projecte pati, ens pregunten si ho farà però des de l’AMPA no ho sabem. Una mare proposa fer 

una carta amable des de l’AMPA a l’ajuntament tot explicant que els pares en assemblea s’han 

reunit i que tenim moltes ganes i creiem que es necessari arreglar el pati de l’escola. Una altra 

mare diu que això es podria fer extensible al Consell Comarcal. 

- La Elena Nieto explica que hi ha mestres que han anat a formacions de patis, com es podria fer 

classes també aprofitant el pati, com han de ser el material dels patis (important tema 

inspeccions). 

- Finalment fem una mica de resum i de totes les idees que han anat sorgint, les que trobem més 

importants són: 

o Menys terra als patis 

o Més ombres 

o Més verd 

- Una mare diu que si canviéssim això a  l’escola no hi hauria la sensació que sempre està bruta. 

3. Fotografia/Calendari Escola: L’Anna Seix explica que aquest curs, com ja saben els pares, l’escola no 

ha fet el calendari anual amb les fotografies de les classes. La junta de l’AMPA s’ha plantejat agafar 

aquest relleu però com que tot s’ha retardat i ja estem a inici d’any plantegem en assemblea si els 

pares volen calendari d’escola o prefereixen fotografia de classe. De manera unitària es decideix que 

es vol calendari d’escola encara que aquest surti al mes de març. Es decideix que s’encomanarà amb 

antelació per no enganxar-nos els dits. 

4. La Elena Nieto recorda que l’AMPA tenim un blog de lectura on es publiquen entrades d’opinions de 

llibres o temes relacionats amb aquests, tant ho poden fer nens com pares i anima a la participació. 

L’Anna Seix afegeix que al costat de la bústia de l’AMPA es pot trobar l’imprès per omplir si es vol fer 

una publicació al blog només cal omplir-lo i deixar-ho a la bústia de l’AMPA o enviar-ho per e-mail a 

ampavalldeflors@gmail.com 

5. Per últim l’Anna Seix explica que són les bossetes solidàries de diferents estampats que hi ha 

exposades a la taula on estan assentats els membres de la junta. Son unes bossetes tèrmiques d’olor 

fetes amb plantes naturals que valen 14€, diners que es destinen a l’Associació “LINCECI” Liga Nacional 

Contra El Cáncer Infantil (www.licenci.org.es) Aquestes bossetes les tindrem durant 2 setmanes al 

despatx de l’AMPA, qui en vulgui les pot venir a comprar durant l’horari d’atenció al públic. 

 

ES TANCA SESSIÓ A LES 18:20H. 
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