Notes reunió 12/01/2017
Jornada continuada:
El tema de la Jornada Continuada a les Escoles Públiques d’Olesa sorgeix per iniciativa duna AMPA,
que ho fa extensiu a la resta d’AMPAs.
Es fa una reunió amb alcaldia (27/10/2016), a la que hi assisteixen una representant de cada AMPA, per
tal d’informar de la iniciativa i conèixer la opinió de l’Ajuntament al respecte.
En aquesta reunió es planteja la intenció de dur a terme una consulta per conèixer la opinió de les
famílies de les Escoles Públiques d’Olesa envers la Jornada Continuada. L’Ajuntament diu que la
iniciativa és perfectament legítima però que per fer una consulta vinculant i ben feta, s’hauria de dur a
terme complint uns requisits mínims que garantissin la fiabilitat dels resultats. Per exemple, és necessari
disposar d’un cens de les famílies i assegurar d’aquesta forma que una família no voti repetides
vegades; S’ha de gestionar el vot de manera adequada en cas de pares separats; decidir si voten
només les famílies escolaritzades als centres en qüestió o s’ha de fer extens a les que en breu en
formaran part (Llars d’Infants), etc.
També es planteja la necessitat de fer una xerrada informativa a nivell de municipi, a càrrec de ponents
que puguin explicar els avantatges i els inconvenients d’aplicar la Jornada Continuada, de manera que
les famílies hagin sigut ben informades abans d’expressar la seva opinió en una consulta.
Davant de tot això i veient la complexitat i l’esforç considerable de gestió que suposa una consulta
d’aquest tipus es decideix reduir la consulta a una enquesta simple o sondeig y no es fa la xerrada
informativa prèvia.
L’AMPA de l’Escola Puigventós en reunió de Junta acorda que no recolzarà una enquesta d’aquest tipus
bàsicament perquè:
‐
‐
‐

Creiem absolutament necessari informar primer a les famílies dels pros i contres de la Jornada
Continuada, de manera imparcial i objectiva
Perquè no ofereix resultats fiables donat que no existeix un control sobre les vegades que vota
una mateixa família, ni percentatge de vot, etc
No estem d’acord en el disseny de l’enquesta en si. És tendenciosa, no és imparcial

El dia 19/01/2017 es farà una xerrada informativa per les famílies de l’Escola on se’ns explicarà els pros
i els contres de la Jornada Continuada i també ens explicaran en què consisteix la Jornada Compactada
que s’està treballant des de la Generalitat de Catalunya.
De totes maneres és important saber quins serien els passos i el procés a seguir fins la implementació
de la Jornada Continuada en una Escola:
Primer de tot, i si la majoria de famílies diu “si” a la iniciativa de proposar la Jornada continuada,
mitjançant el vot en assemblea general extraordinària o amb enquesta fiable, s’hauria de comunicar la
proposta a la Direcció del centre. La Direcció ho exposaria al Claustre de mestres. Si el Claustre es
manifestés en contra de la proposta el procés s’acabaria aquí. Si el Claustre es manifestés a favor,
l’Escola hauria de convocar una votació amb cens oficial de famílies.
Les escoles que haguessin obtingut una majoria de vots a favor de la Jornada Continuada en aquesta
votació s’unirien per plantejar una sol·licitud oficial conjunta al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, on s’avaluaria i decidiria si aprova o denega la mateixa. Bàsicament l’objectiu
de treballar conjuntament les diferents AMPA de les escoles públiques d’Olesa és que aquesta
sol·licitud les inclogui a totes, ja que es suposa que així obtindrà més ressò.
Loteria 2016:
Els dijous de 16:00 a 17:00 h i fins el 23 de març, al local de l’AMPA, es podran cobrar les participacions
de la loteria (2,5 € per participació). Els diners de les participacions que no es cobrin aniran destinats a
elements, joguines o millores pels patis de l’Escola. Per exemple: xarxes per les porteries, motos,
carretons, joguines..., pintar línies de la pista. Fem propostes

Per tal d’incentivar a les famílies a que facin donació i no cobrin les butlletes, es farà una urna on s’hi
podran dipositar les butlletes com a donatiu. Les propostes que s’aniran assolint a mida que la gent vagi
fent les donacions.

Aplec popular al Puigventós 2017:
S’ha de buscar i concretar data per començar a tramitar permisos. El Jordi Sánchez farà el traspàs com
a cap de la comissió. A partir d’ara els caps visibles de l’organització seran la Irina i la Chus que
juntament amb el Jordi i qui hi vulgui col·laborar, començaran a preparar i tramitar tot el necessari.
Es demana disponibilitat d'un vehicle 4x4 amb remolc.
Projecte Pati:
La comissió ens ensenya l’avantprojecte i ens explica que es va presentar al Claustre de mestres. El
Claustre el va veure força bé, només hi van fer alguna esmena, alguna petita modificació...
La sensació general dels assistents a la junta i dels de la mateixa comissió és que, tot i ser un
avantprojecte, s’esperava més transformació i una aportació més creativa per part dels experts en el
tema, plantejada des de el volum i no des de la distribució d’elements en pla...
Aquest avantprojecte s’ha fet sense tenir en compte els resultats de les enquestes que es varen passar
als metres per part de Milalta
Es decideix fer un procés creatiu intern, reunint-se la comissió i qui vulgui de la resta de la junta per tal
de treballar en base a aquest avantprojecte, a les enquestes i a les idees que sorgeixin, i fer-ho arribar a
Milalta per tal de poder continuar amb el projecte.
La Comissió Pati passarà per mail a la junta aquest avantprojecte i el buidatge de l’enquesta i proposarà
data per fer aquesta reunió creativa.
Cicle Superior:
S’explica i es demana que en cas de que alguna família tingui alguna queixa o inquietud respecte a
temes concrets i personals, segueixi les vies correctes. Demanar reunió amb el tutor/a, dirigir-se al
coordinador/a de Cicle o demanar hora per reunir-se amb Direcció. L’AMPA ha de vetllar per temes
d’interès general de les famílies i transmetre’n la inquietud a l’Escola però i en cap cas per temes
concrets i personals.
Sala de Mestres:
Degut a la falta d’Espai (l’Escola està al seu màxim d’ocupació per nombre d’alumnes), la sala de
mestres comparteix espai amb l’ambient d’Artistes. Actualment els espais estan separats físicament per
uns mobles baixos. Això no és cap problema en horari lectiu però si a l’hora de fer les activitats de
l’Espai Migdia, ja que molts mestres dinen en aquesta sala. Per tant, hi ha un torn de l’Espai Migdia que
no pot fer ús d’aquest espai.
Es va demanar a l’escola si podíem separar físicament els espais amb una paret de pladur. L’Escola no
hi va posar cap pega. S’han mirat altres opcions més econòmiques que el pladur, ja que aquesta paret
serà per un parell d’anys màxim, però finalment creiem que és la millor opció.

