
ACTA DE REUNIÓ DE L’AMPA DEL CEIP DEL CARRER BAILÈN 
 
DATA: 7/10/2009  HORA: de 17,30 a 19,00 
 
Assistents: No es recull en aquesta ocasió, els noms dels pares i mares assistents a la 
reunió. La directora Cristina, la mestra Marta i la mestra Nati assisteixen al principi per 
explicar els motius de la convocatòria d’aquesta reunió. Ens animen a participar a la 
Federació de Pares i mares d’alumnes de Catalunya (FAPAC) i a la d’AMPAs de 
Gràcia. 
 
INTERVENCIONS I ACORDS: 
 
1. La directora del CEIP Cristina exposa la necessitat de posar en marxa el procés de 
creació de l’AMPA i el Consell Escolar del nostre CEIP. Amb aquesta finalitat la 
direcció del centre ha convocat aquesta reunió.  
 
2. La Noel (mare del Garau) exposa la seva experiència de creació d’una AMPA a 
l’escola Bressol Sant Medir. Segons la seva experiència és molt important la màxima 
participació perquè la feina no recaigui en uns pocs, i que en els grups de treball hi 
participi també el personal de l’escola, per tal que flueixi millor la informació, acords... 
 
1. Després de diverses intervencions sobre com organitzar la creació de l’AMPA 
s’acorda que: 
- Els pares i mares ens llegirem la proposta d’estatuts i altra informació sobre què és 
l’AMPA que hi ha a la web de FAPAC. Aquest és el vincle de la web 
http://www.fapac.net/node/32#recursos 
 
- Que es crearà un grup de treball per a la preparació de la propera reunió que es 
realitzarà el 22/10/2009, a les 17,30. Aquest grup estarà format per els següents pares i 
mares que es proposen voluntàriament: Francesca (mare de la Dabrec), Laia (mare de la 
Llúcia), Mª José (mare de l’Hugo), Jordi (pare de l’Agustín), Irene (mare de la Joana), 
Iolanda (mare del Nicolás), Sílvia (mare del Simó), Claudia (mare de la Violeta) i 
Cornèlia (mare de la Mercè). La finalitat d’aquest grup és recopilar informació sobre: 

- el què és l’AMPA 
- els estatuts d’una AMPA 
- experiències i bones pràctiques relacionades d’altres AMPA, en especial de 

l’experiència del CEIP Fructuós Gelabert, CEIP del barri que fa uns anys va 
iniciar el procés de creació de la seva AMPA i construcció de l’escola. 

- el què és el Consell escolar  
- si és possible crear l’AMPA sense establir el primer any càrrecs (president, 

secretari, tresorer, vocals...), esperant a conèixe’ns millor. Es proposa fer la 
consulta a FAPAC. 

- com el canvi de nom del CEIP Bailèn pot afectar a nivell burocràtic en la 
creació dels estatuts i altra documentació del centre. 

 
- Es parla sobre la forma de prendre decisions de l’AMPA i es proposa que sigui un 
funcionament assembleari. També hi ha una proposta de que les decisions es prenguin 
per consens i no per votacions. 
Es parla de que el procés de constitució requereix uns certs passos burocràtics però que 
pot ser força senzill ja que hi ha documentació de referència a l’abast (en el cas dels 



estatuts es podrien crear amb el de mostra afegint les dades específiques del cas del 
nostre CEIP). La Iolanda (mare del Marc) proposa que val la pena en el procés de 
constitució de l’AMPA o es realitzi una còpia dels estatuts “mostra” sinó que s’aprofiti 
per conèixer bones pràctiques i altres experiències d’AMPA i fer una reflexió del model 
d’AMPA que volem. 
 
2. Acords sobre altres tasques a dur a terme: 
 
- Informar-se sobre com crear una web, blog com a suport comunicatiu de l’AMPA 
(amb la possibilitat de ser un apartat de la web del CEIP o una web a part). S’encarrega 
d’aquesta tasca l’Anna (mare de l’Arnau) i la Sílvia (mare del Gerard). Es proposa que 
aquesta web sigui el suport per a tota la gestió de la documentació que s’anirà creant des 
de l’AMPA. 
 
- Es comenta que per garantir que tothom pugui participar a l’AMPA ( per a possibles 
pares i mares que no tinguin accés o domini d’eines informàtiques) es demanarà a la 
Cristina, directora del centre, si es pot posar un suro a l’entrada de l’escola per poder 
penjar tota la informació de l’AMPA. S’encarrega de realitzar aquesta tasca la Nina 
(mare del Luca). 
 
- Centralitzar tota les propostes d’activitats i tasques a realitzar amb possibles voluntaris 
per dur-les a terme. 1 
 
La comunicació dels pares i mares de l’AMPA es farà mentre no hi hagi bloc ni web a 
mitjançant la llista de correu de yahoo grups que es diu CEIP BAILEN. Tothom qui 
estigui interessat a fomar part ha d’enviar un correu electrònic a claudia.aguilar@uab.es 
 
- Recollir les propostes ja existents (el diari Independent de Gràcia va fer una enquesta 
sobre el tema) sobre el possible nom definitiu del CEIP. S’encarrega d’aquesta tasca el 
Toni (pare de l’Aina). S’acorda que aquest tema es deixarà per a una altra reunió ja que 
en la propera hi ha el tema dels estatuts que es preveu que ocuparà molt de temps. 
 
- Es proposa la possibilitat de que ens organitzem els pares per poder tenir els nens a 
l’escola mentrestant fem la reunió de pares (així es facilita al màxim la participació a 
l’AMPA). Es consultarà a la Cristina, directora del centre. Sembla ser que possiblement 
hi hagi dificultats de fer-ho els propis pares ja que pot haver-hi problemes 
d’assegurances. Si fos així, es consultaria si ho poden fer les monitores del servei 
d’acollida i de menjador. Cal tenir en compte que la necessitat de cura dels nens pot ser 
també de germans que no són alumnes de l’escola. Es consulta qui tindria necessitat 
d’aquest servei i hi ha bona part de pares que el necessitarien. La Nina (mare del Luca) 
 
- El Ferran (pare de la Joana) proposa, que paral·lelament al procés més burocràtic de 
constitució de l’AMPA (requisit ara imprescindible i urgent) es puguin organitzar grups 
de treball per realitzar activitats més concretes. Surt ja una possible proposta la d’una 
representació teatral que proposa la Laia (mare de la Llúcia) sobre el sol i la lluna. 
També es comenta la possibilitat d’una festa de la castanyada. 
 
Acta redactada per Montse (mare de l’Ernest).  

                                                 
1 No vais apuntar la persona que s’encarregava. Perdoneu! 


