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 Associació de mares i pares d’alumnes 
del col·legi Ildefons Cerdà 

  

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA 

 
DATA: 25 d’octubre de 2016. 
 
ASSISTENTS:  

 Junta: Jordi Serra (president), Albert Muntadas (tresorera), Eva Casals (vicepresident), i 
Laura Hernández (secretaria).  

 

 Pares i Mares: uns 31 inclosos els de la junta.  
 

 Equip Directiu: Carme Esquis (directora), Xevi Roura (cap d’estudis) i Dolors Vila 
(secretaria).  

 
En Jordi Serra dona la benvinguda als assistents.  
 
La Carme Esquis presenta l’equip directiu.  
Presenta i explica el canvi que l’Escola està portant a terme sobre l’ensenyament que donen als 
nostres fills i en conseqüència l’aprenentatge que reben els nostres fills.  
Explica que en el claustre escolar el curs 2015-2016 varen sorgir inquietuds de canvi i millora a 
nivell educatiu i es va demanar la col·laboració econòmica a l’Ampa perquè els mestres 
poguessin fer formació  amb el model de Gino Ferri (pedagog) i varen fer formació sobre canvis 
dins l’àmbit eductiu.  
El curs 2016-2017 estan continuant la formació a través de la universitat de Vic amb en David 
Altimir i la Maite Pujol (mestres de les Escoles Pinediques de Taradell) que els fan un 
assessorament mensual de forma presencial a l’escola des del mes de juny de 2016. 
El canvi educatiu (aprenentatge obert, relaxat, evitar la frustració de l’alumne i respectant el ritme 
d’aprenentatge de cada alumne) s’està implantant a P3, P4 i P5 (distribució dins les aules, horaris 
relaxats a l’entrada de primera hora, 3 dies per setmana es treballa per espais temàtics) i s’anirà 
implantant als diferents cursos, tot i que en els altres cursos s’estan fent petits canvis en àrees 
temàtiques concretes.  
 
Una mare demana si el canvi de P5 a 1r no hi haurà continuïtat i els alumnes quedaran 
descol·locats. Aclareix que el canvi que s’està implantant a P3,P4 i P5 té la seva continuïtat a 1r.  
 
Un pare, membre de la Junta, explica que quan a nivell de mitjans de comunicació es va publicar 
la llista d’escoles que participen al projecte Escola nova 21 i no hi era la nostra escola a nivell de 
pares hi va haver discussió (ja que 30 escoles formen part del projecte i l’Escola Ildefons cerdà no 
hi està), argumenta que participar-hi era un bon moment per donar publicitat i donar llum al fet 
que l’escola es renova a nivell eductiu. Es parla de Escola nova 21 L’Equip directiu explica que 
quan va sorgir el moviment de la Escola nova 21 varen valorar si incorporar-se dins el projecte i 
varen decidir que el curs 2016-2017 no s’incorporaven ja que ells ja estaven fent formació i ja 
n’havien fet el curs anterior. Remarquen el projecte Escola nova 21 és un projecte obert i que 
permet afegir-s’hi en qualsevol moment.  
 
Explica que un dels reptes a nivell directiu es donar a conèixer el dia a dia de l’activitat a l’aula i a 
través de la web. Posa de manifest que la web està actualitzada i que quan revisen la 
visualització de la web per part dels pares, els resultats son molt decebedors, demana als pares 
que col·laborem.  
S’acomiaden de la reunió agraint el treball de l’ AMPA i l’estreta col·laboració entre la directiu i l’ 
AMPA.  
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1. LECTURA DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR  

 
En Jordi Serra llegeix l’acta i s’aprova. S’informa als pares i mares que l’acta està penjada 
a la web de l’Ampa.  
 

2. VISUALITZACIÓ DE POWER POINT 
 
En Jordi Serra explica a través d'un Power point els diferents punts: 
 Explicació de l’ AMPA. 
 Com ens organitzem. Explicació de la Junta i enumera les diferents comissions de 

treball. 
 Un membre de cada comissió explica quina és la tasca de la comissió i en que 

treballen. 
 Pressupost: la comissió econòmica explica de forma detallada el pressupost.  
 Crida a la col·laboració dels pares que estiguin interessants.  

 
3. RATIFICACIÓ MEMBRES DE LA JUNTA AMPA 

 
Els membres actuals de la Junta Ampa manifesten la seva voluntat de continuar en el 
càrrec. No hi ha cap manifest en contra i es ratifica els membres de la Junta en el seu 
càrrec.  
 

4. PRECS I PREGUNTES 
 

 S’explica que aquest curs hi haurà renovació de dos membres (pares) del Consell 
Escolar. S’explica el funcionament del Consell Escolar.  

 Un membre de la comissió del Casal d’estiu explica que el Casal d’estiu tot i ser 
una associació diferenciada de l’Associació de l’Ampa per temes fiscals continua 
essent una comissió més de la Ampa i demana que com a pares no ho 
desvinculem de l’Ampa ja que la gestió i organització del Casal d’estiu la continua 
fent l’Ampa de l’Escola Ildefons Cerdà.  

 Un membre de la comissió del camí escolar posa de manifest que la comissió 
només hi són dues persones i fa una crida a que els pares i participin. S’acorda 
demanar via delegats la participació de més pares en aquesta comissió de vital 
importància per la seguretat dels nostres fills.  

 Una mare explica que continuen rebent en paper i en color els fulls explicatius de 
l’escola. S’acorda que la Junta farà arribar a l’equip directiu la inquietud dels pares 
per estalviar en fotocòpies i es comentarà que siguin en blanc i negre.  
  

 
 
 

S’acaba l’assemblea a dos quarts de dotze de la nit.  
 


