Acta de la reunió 10
De Maig de 2019
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
S’inicia la reunió a les 21:00h.
Assistents: 19 persones
•

Junta de l'AMPA: MB (presidenta), RH (tresorera), els vocals NS, NG, AV, NG, MG,
IF, AR, SM, LN, SM, SG, AH i 5 assistents.

1. ASSAMBLEA
a. S’expliquen els diferents motius per la pujada de la quota de l’AMPA.
b. Es comenta que no es poden delegar els vots. Es deriva a la reunió de junta per
buscar opcions i/o solucions.
c. Es procedeix a fer les votacions per la pujada de la quota. I Surt el 100 % a
favor de la pujada de 10 € a la quota de l’AMPA.
2. Acta anterior aprovada
3. Reunió Ampa
-

-

-

Regal 6è.
o S’explica el canvi de regal de polsera a caricatura i es comenta que malgrat que
hi havia famílies que deien que no estava consensuat entre les famílies de 6è,
segons votació, la majoria de famílies van votar que preferien la caricatura.
o Agraeixen les famílies de 6è que s’hagi fet el canvi de regal a caricatures.
Comissió Menjador
o S’explica que hi ha algunes famílies que han demanat menú Halal.
▪ S’estan mirant opcions però una altra banda es fa la reflexió que ens podem
trobar que tothom pugui demanar en qualsevol moment menús específics,
s’ha de veure què fer en aquests casos.
▪ Es planteja la opció de mirar aquests possibles proveïdors, fer un estudi, la
comissió de menjador està mirant aquest tema i estudiaran la opció.
▪ També hi ha sobre la taula i s’està estudiant
o Hi ha una bona acollida a l’enquesta del menjador però s’anima a que més gent
la faci.
o S’està treballant en el tema la insonorització.
Extraescolars
o La Sara explica que està tot bastant lligat i que Judo està gairebé lligat. Ara
estem pendents de saber si l’ajuntament ens cedeix
o Es comenten totes les activitats que hi haurà inclòs els migdies.
o Encara no estan aprovades pel consell escola.
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Les activitats de migdia si que estan aprovades per direcció.
Ha arribat una proposta de cuina molt interessant que es quedarà en cartera.
Es farà enquesta d’extraescolars enfocada als nens.
Es proposar fer extraescolar de llengua àrab. El procediment seria que l’AMPA
respon a la Montse informant que és l’escola qui hauria de demanar a serveis
territorials que hi ha una demanda. S’ha de fer abans de Juny.
La Sara ho preguntarà amb les altres ampes si també estarien interessades per
fer-ho a nivell de municipi.

-

Valoració Festa Sant Jordi
o Valoració molt bona, ha anat molt bé!
o Es va vendre molta roba. Es tornarà a posar a la venda
o Es van recollir 666,10 € nets,molt similar a l’any anterior.
o Les actuacions que es van fer a les 16.30 no hi havia ningú, només els pares i
mares dels nens que hi participaven. Es comenta que potser l’horari no
acabava de quadrar.
o Els llibres que van sobrar es destinaran a la panera de fi de curs.
o ES comenta que alguna AMPA va fer paradeta a la plaça de llibres de segona
mà donats per famílies, i es proposa de cara a l’any vinent.
o Encara s’està intentant reunir-se amb la direcció pel tema llibres maleta
viatgera i biblioteques d’aula.

-

Festa fi de curs
o Les pancartes ja estàn en marxa i han costat uns 80 €
o L’ampa pot gastar fins a 500 € la resta van autofinançats amb sopar, begudes...
o Es farà festa de l’espuma que té un cost 350 €
o Es comenta tenir en compte sempre la comissió econòmica abans
o Pendent de si es farà panera o tómbola.
o El ticket encara no se sap quan serà.
o El sorteig de la Vall D’aran es farà el mateix dia del sopar.
o Jocs tradicionals es proposa fer un taller de creació en el cas que no surtin
molts voluntaris.
o Es proposa que els mateixos de can Xic que faran extraescolars que vinguin a la
festa a fer algun taller.
o La festa comença a les 17
o Es planteja fer un pressupost aproximat
o S’acorda buscar opcions de música o concerts de gent de la Garriga.
o El berenar serà coca i dos tipus de fruita.
o La Rosa ofereix plats, estovalles etc biodegradable.
o La venta dels tiquets del sopar es farà anticipada. Es podria fer pel tpv.
o S’acorda fer amanides i fideuà per tots adults i nens, els nens fer mitja ració i
d’amanida una cada quatre nens. De postres gelat o fruita. Es planteja la opció
de fer fideus per celíacs, es mirarà si des del tpv es pot indicar. I que avisi a
l’AMPA per informar.
o Preu adult seria 10 € i nens 5 €
o La Rosa ens deixa el congelador, la nevera el Frankfurt, ja que ara no es pot fer
publicitat i disterri no deixa neveres.
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Begudes a 1,50 €, aigües 0.50 €, patates i cafès a 1 €, gelats polines 0.25€ i
gelats cornetos 0.75€, les clares 1,50 €
Les begudes i patates es compren al disterri, els gelats al gros mercat.

-

Camins escolars
o A la reunió van ser 2 persones. Es va acordar fer una enquesta i un full
informatiu
o Es vol fer una mobilització conjunta amb pedalem La Garriga per fer el dia 2
Juny que és el dia de la bicicleta per fer una acció d’anem a l’escola amb
bicicleta i que tothom es mobilitzi per anar a l’escola amb bicicleta.
o Es comenten les opcions de bus que circuli per tot el poble.
o Es van presentar els punts negres

-

Comissió comunicació
o Es vota fer un vídeo presentació i s’ha de fer recull d’imatges que expliqui la
nostra feina de l’AMPA. La Sílvia Masdeu i la Eli s’encarregaran d’organitzar-lo.
o Es decideix que s’enviï tot a la Isa per tal que pugui tots els documents de
l’AMPA perquè estigui tot organitzat.
o S’acorda fer una normativa d’opció a delegar el vot.
o No es posarà mobiliari a la biblioteca.

4. Precs i preguntes:
- Es podria demanar pressupostos pel tema toldos abans de comprar qualsevol cosa. O
buscant solucions per crear ombres al patí.
- Treure el trapillo de les reixes de la part del patí es podrien treure. S’ha de comentar a
la comissió de pati.

Es proposa que la propera reunió serà el dia 14 de Juny 2019 a les 16:30h.
S’ha de comunicar 15 dies abans!
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.
La Presidenta,
MB

La Vocal,
SM
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