
	
	

 
Acta Assemblea AMiPA 

27/11/2017 
 

- Total assistents: 28  
 

- 1a part: Informació de la directora de l’Escola, Mercè Flores, sobre els nous informes d’avaluació a 

educació primària. 
o S’ha passat de l’antic model curricular a educació primària que definia uns continguts que els 

alumnes havien de memoritzar a un nou currículum que, a més d’uns continguts clau, defineix 

unes competències. Una competència és la forma en què una persona empra tots els seus 
recursos personals (habilitats, actituds, coneixements i experiències) per a resoldre d’una 

manera adequada una tasca en un context definit.  
 

- S’utilitza una nova metodologia basada en: 

o Projectes d’emprenovació,  
o Treball cooperatiu  
o Rutines de pensament 

 
- S’utilitza una metodologia d’avaluació que inclou també l’autoavaluació i la coavaluació. 
- Els informes s’estructuren per àmbits (per exemple, el lingüístic) i per àrees (per exemple, llengua 

catalana). Dins de cada àrea s’avaluen unes dimensions concretes (per exemple, comunicació oral, 
comprensió lectora, expressió escrita..). Els termes en els que s’avalua són: 

o Assoliment excel·lent (AE) 
o Assoliment notable (AN) 
o Assoliment satisfactori (AS) 

o No assolit (NA) 
 

- En relació als antics informes, desapareixen el Bé i el Molt deficient). 

- Quan una casella apareix a l’informe de color gris vol dir que aquell trimestre, aquella dimensió no 
s’avalua.  

- Si un alumne s’avalua en relació a un pla individualitzat, adaptat a les seves capacitats, hi ha una 

creueta a la casella PI. 
 

- 2a part: Xerrada a càrrec de Josep Ortiz i Manzano (Caporal Mossos d'Esquadra, ABP Garrotxa / 
Oficina de Relacions amb la Comunitat) 

- S’adjunten dos documents de recomanacions de l’Agència Catalana de Protecció de Dades  

 
- 3a part: Assemblea 

 

- Aprovació de l’acta anterior  
- Presentació i ratificació dels nous càrrecs de la Junta de l’AMPA 

 



	
	

o President: Jordi Puigdemont 

o Vicepresidenta: Ma Àngels Juncà 
o Secretari: Jordi Sellabona 
o Tresorera: Sònia Rustullet 

o Vocals: Gemma Planagumà, Anna Làzaro, Cares Farré, Ivan Beà, Laura del Pozo, Lluïsa 
Vayreda, Núria Sala, Octavi Bonet, Àngela Fernández i Montse Badosa.   

- Dates a tenir en compte: 

 
o Festa de Nadal:    Dissabte, 16 de desembre de 2017 
o Dia no lectiu:    Dijous, 21 de desembre de 2017 

o Jornada continuada:  Divendres, 22 de desembre del 2017 
     Del 20 al 22 de juny del 2018 

o Sortida les colades de lava de Sant Joan les Fonts: 15 d’abril de 2018 
o Festa de l’escola  Divendres 25 i dissabte 26 de maig de 2018 
o Dies de lliure disposició: 13 d’octubre i 7 de desembre de 2017.12 de febrer, 30 d’abril i 21 

de maig de 2018. 
 

- Balanç econòmic del curs 2016-17. Queda aprovat. 

- Com a noves despeses d’aquest curs, destaca la compra de material per robòtica i pel laboratori de 
l’escola i la contractació d’un nou monitor pel servei de menjador, degut a l’increment d’alumnes.   
 

- Pressupost del curs 2017-18. Queda aprovat. 
- 5. Preguntes i suggeriments 

 
- L’AMIPA va presentar el disseny de la nova samarreta, de color vermell i que incorpora el nom de 

l’escola a la part frontal. 

 
- Els assistents van agrair la feina feta al president sortint, Octavi Bonet, que ha estat durant 9 anys al 

capdavant de l’AMIPA.  

- El president sortint va destacar que la feina feta des de l’AMIPA era un treball en equip i va donar les 
gràcies a tots el membres de la junta i l’enhorabona al president entrant.  
 

- Octavi Bonet també va posar en relleu la importància de seguir mantenint una gestió prudent de 
l’AMIPA que permeti disposar d’un fons de maniobra suficient en cas d’haver d’atendre imprevistos 

(com possibles baixes laborals, reparacions a la cuina o d’altres) i de poder mantenir la col·laboració 
econòmica en inversions importants de l’escola com, per exemple, les millores en la cuina que es van fer 
fa uns anys, el projecte de patis educatius que s’està treballant o la contribució en la reforma de l’antic 

pis de consergeria. La magnitud d’aquestes inversions implica una roda de solidaritat entre cursos que 
repercuteix molt positivament en el global de l’escola.  

 
 

El president                                                                                    El  secretari 

 

  


