Acta de la reunió del 07
de Març de 2019
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Cd himne fi de curs, regals acomiadament i jubilació
3.- Comissió de menjador
4.- Comissió extraescolars
5.- Valoració carnestoltes i festa de Sant Jordi
6.- Parlament jornades portes obertes
7.- Comissió comunicació (tallers literaris, web...)
8.- Temes fiscals AMPA ( relació contractual extraescolars 2019/20, aclariment cobraments
tppv)
9.- Precs i preguntes
S’inicia la reunió a les 21:00h.
Assistents:
•

Junta de l'AMPA: MB (presidenta), RH (tresorera), CD (secretaria), els vocals NS,
NF, NG, MG, SM, NG, AH, MV, AR i ER i LN i AC.

Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió
Punt 2: Cd himne fi de curs, regals d’acomiadament i jubilació
La Nuria porta una sèrie de detalls pensats pel comiat del nens de 6è i pels
professors que es jubilen per canviar les caricatures de sempre.
Pels nens porta un penjol i un braçalet amb un pressupost d’uns 20€.
Per les jubilacions un clauer, un punt de llibre i una polsera. Amb un pressupost
d’uns 40€.
Pels nens decidim fer un braçalet amb la forma ovalada a on posi dins els logo de
l’escola i la frase tota la vida dins del cor.
Pels professors pensem en fer un clauer pel Pere amb dents de lleó com a símbol de
bona sort per la propera etapa que començarà i Pinetons 2019.
Per la Fina i la Mercè pensem en el punt de llibre però amb el cordó més llarg per
que també el puguin fer servir de penjoll. També amb les dents de lleó per donar
sort i amb Pinetons 2019.
En relació al Cd de l’himne en el seu moment es va parlar que el tema dels Cd
havia quedat obsolet. Però després de parlar amb direcció, ens comenten que en el
Cd no només es grava l’himne sinó també tots els programes de ràdio que durant
aquell any han fet els alumnes de 6è.
A més, és un projecte que es va iniciar com a projecte d’escola i un pare va adquirir
el compromís de continuar-lo fent fins que el seu fill estigués a l’escola.
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Segons això decidim continuar amb aquest projecte ja que inclou més coses de les
que pensàvem i també com a deferència a aquest pare que porta tots aquests anys
ajudant-nos a fer-ho possible.
S’informarà als pares de P3 que poden trobar l’himne a la web i el Cd només es
donarà als alumnes de 6è.
Punt 3: Comissió menjador
Parlem del projecte pla buit proposat per les monitores del menjador amb la fi de
que no es llençi menjar. Ho faran els alumnes de 1r a 6è que seran els que
recolliran les dades. Volem que els nens valorin el que és tenir sempre un plat a
taula.
S’enviarà l’enquesta per mail i abans s’avisarà via whatsapp. Però s’ha de fer una
petita explicació del que és un menjador ecològic i sobretot que això no suposa un
increment de preus
Punt 4: Comissió extraescolars
Piscina: es pot obrir un nou grup.
Volem fomentar la possibilitat d’obrir nous grups. Aquest any van haver nens
que es van quedar fora. Pel proper curs s’anotaran els nens en una llista i
esdirà als pares que en una setmana si surten més nens es pot obrir un nou
grup.
Es planteja canviar els horaris perquè els nens puguin entrar abans i parlarem
amb el Manu de les piscines perquè ens dongui els horaris del proper curs.
Anglès: ha canviat el professor
Dibuix: l’Alba no pot seguir el proper curs, estem buscant un nou professor.
Judo: està en marxa. Un grup que porta 25 anys fent-ho a l’escola de Bigues i
que ha tingut tan bona acollida que fins i tot van nens d’altres escoles. Els
interessa poder fer el mateix a La Garriga. I de moment començaran com a
extraescolars. Són molt competitius en preus : dos dies a la setmana 35€/mes.
Ells mateixos giren els rebuts i vindrien dos monitors. S’hauria de demanar
l’espai a l’Ajuntament per si més endavant s’obrís l’espai a altres nens de fora
l’escola. Seria una bona manera d’evitar les baralles que tant de moda estàn
ara entre els joves.
Haurien de fer-se l’assegurança de la federació (kimono més assegurança són
uns 60€ i el cinturó uns 15€)
Escacs: es farà al migdia. Seràn uns 25€/mes. Pels alumnes de 1r a 6è amb
l’opció d’algun de P5. Tenen que comprar un llibre que val 10€
Can Xic Corder : Poden fer dos tallers al migdia un d’acompanyament creatiu i
un altre de bricolatge. Valdrà un 25€/mes
Guitarra: es poden fer classes al migdia i/o tarda. Es pot parlar amb l’Elena de
música per enfocar-ho en algun projecte de l’escola. Han de portar l’instrument
de casa. Preu un 22€/mes.
Dansa: Tukupracum no poder cobrir tots els grups el proper any. I nosaltres
volíem podem ampliar a dus hores a la setmana algun grup. S’ha parlat amb
Interdansa i els s’adapten a les nostres condicions.
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Tenim varies propostes per acabar de perfilar com cuina i psicomotricitat en
anglès pels més petits.
Es demana de fer alguna activitat per pares/mares i mirar de fer iniciació
musical o coral.
Dansa i patinatge faran un ball aprofitant la festa de Sant Jordi. També vindrà
el professor d’escacs.
Punt 5: Valoració carnestoltes i festa de Sant Jordi
Tot mols bé encara que hi ha queixes de que la música no es sentia.
Es vol fer una proposta a l’Ajuntament perquè canviï la forma dels premis. Es
vol que es tots tinguin premi i que desprès es facin diferents mencions. L’ Eli
farà l’escrit.
Aquest any hem tingut beneficis uns 380€ i tenim el premi integre pel proper
curs.
Per Sant Jordi es comprarà fruita amb xocolata. Es parlarà amb les famílies per
fer una previsió dels pastissos que portaran.
Parlarem amb direcció pel tema del punt del llibre, de les roses i de l’intercanvi
de llibres ja que aquest any el dia de Sant Jordi és el primer dia de classe
després de les vacances de Setmana Santa.
Tenim llibres que ens regalen per vendre que els vendrem a 3 o 4€ i uns altres
que ens venen a cost.
Punt 6: Parlament jornades portes obertes
L’Eli porta la presentació. Ens van dir que teníem dos minuts i que teníem que
modernitzar el powerpoint que teníem. Que tenia que ser més visual i sense
preus.
Posarem informació més genèrica i remarcarem que estem oberts a tothom.
Posarem enfàsis en a coordinació AMPA / Escola. Direcció vol veure el
powerpoint abans de que l’ensenyem als pares
Punt 7: Comissió comunicació (tallers literaris, web..)
Ja estan tancades les dates dels propers tallers. Hi haurà un d’específic per
infantil.
L’escola ja ha fet formació pel cicle superior i hi ha molta voluntat de canvi en
la lectura.
S’ha retocat una mica la web perquè funcioni per les portes obertes. Però l’idea
es refer-la. S’està mirant si és possible comprar una plantilla i fer-la nova des
d’allà.
Punt 8: Temes fiscals AMPA
Es deixa per una propera reunió degut a l’hora que és i que demà es divendres
Punt 9: Precs i preguntes
Degut a la festivitat de corpus ens veiem obligats a canviar la data de fi de curs
al dia 8 de Juny.
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Del benefici de carnestoltes passem diners a biblioteca per fer el mural de la
biblioteca i posar gespa artificial per que estigui tot a punt per la reunió de
portes obertes
Es proposa que la propera reunió sigui el dia 5 d’abril a les 17:00h.

La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Presidenta,
MB

La Secretaria,
CD
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