Acta de la reunió del 13
de Setembre de 2019

Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Comissió socialització de llibres
3.- Comissió de menjador.
4.- Comissió extraescolars.
5.- Comissió de festes.
6.- Comissió comunicació.
7.- Comissió econòmica.
8.- Precs i preguntes

S’inicia la reunió a les 21:00h.
Assistents:
•

Junta de l'AMPA: MB (presidenta), IF (vicepresidenta), RH (tresorera), CD
(secretaria), els vocals NS, NF, NG, NG, MV, ER, SD, SM i Patricia, i les mares
Meritxell, Olga i Carol.

Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
Deixem per la propera reunió l’aprobació de l’acta
Punt 2: Comissió socialibiltzació de llibres
Ja ha arribat la comanda. La comanda inicial era petita i ara han demanat gairebé
el doble. Les editorials van ara a tope i potser haurem de tornar a parlar amb
Comercial Girona.
Des de Direcció demanen ajuda per folrar llibres. S’hauria de fer una crida a través
dels grups de delegades.
Volen actualitzar el pla lector (document intern de l’escola) i volen que els ajudem.
Les maletes viatgeres demanaran col·laboració per acabar-les d’omplir. Volen llibres
físics i/o enllaços amb curtmetratges o pel.lícules (les persones que ens van fer els
tallers literaris ja ens van fer aquestes llistes)
Tenim en projecte per un banc d’hores a on les famílies de les escoles i/o persones
jubilades del poble ens puguesisn ajudar. Potser podríem parlar amb serveis socials.
Punt 3: Comissió menjador
S’ha canviat la nevera de la cuina que s’havia espatllat. S’ha fet l’insonorització del
menjador. Cal que ens diguin que s’ha de fer pel seu manteniment. Li demanarem a
l’empresa que ho va muntar que es passin un dia per explicar-lo. Cal saber si es
necessita un manteniment i com es neteja.
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Es farà una crida per redecorar el menjador igual que es va fer amb la biblioteca.
Punt 4: Comissió extraescolars
Presentació de la nova coordinadora. La Sofia ens aportarà idees de millora en
el funcionament. En Cristian li està fent el traspàs. Ella ja coneix als monitors.
Vol puntualitat, cura dels materials i responsabilització.
S’enviarà als pares la documentació de les extraescolars i es farà la reunió el
proper dia 23 de Setembre. S’aclarirà que la reunió d’extraescolars es farà
sense piscina ja que el Manu vol fer-la a part. Es proposa que vinguin els
talleristes per explicar les activitats.
Es vol fer una reunió abans amb el Manu per arreglar coses que no van anar bé
el darrer curs.
Ja està feta la graella del SAT per la Ruth perquè pugui controlar millor. I amb
aquestes dades intentarem rebaixar el preu fent packs perquè surti millor de
preu.
Punt 5: Comissió de festes
Estan preparant la festa de la castanyada i la del carnestoltes. Es vol que la
disfressa de carnestoltes sigui una sola i que les famílies no hi haguin d’afegir
diners per acabar de fer-la. Volem demanar a l’Ajntament que canviï la forma
dels premis. Seria millor que totes les escoles tinguessin una aportació
monetària per participar enlloc de premis (així ens estalviaríem competitivitats
entre escoles). Es proposa parlar amb les altres escoles i presentar una
instància en comú firmada per totes les AMPES.
Seria bo que els diners es fessin servir per fer una festa popular i també es vol
demanar un espai on poder confeccionar la carrossa.
En resum, els punts a parlar amb l’Ajuntament són: canvi dels premis, fer una
festa popular i sol.licitud espai on fer la carrossa.
També aprofitaríem per parlar de la finalització de lesreformes que ens van
prometre als Parc dels Pinetons. Segons el que ens diguin, tornarien a parlar
amb el 9Nou per publicar la reflexió que vam parar.
Es proposa fer la festa de la castanyada juntament amb l’escola. La Maite
demanarà a Direcció quan tenen previst fer-la i quin tipus de festa volen fer.
Punt 6: Comissió comunicació
S’ha d’afegir a la base de dades els nous alumnes de P3 i les noves
incorporacions. Canviar als nens de curs i fer les modificacions de les famílies
que no reben els correus per poder enviar la informació a les famílies.
Els tallers literaris es faran si surten famílies que ajudin a dur-los a terme. Si
no, haurem de deixar de fer-los. S’ha de passar aquesta crida a les famílies. El
Javier va proposar una autora pel desembre, la Hilde tambés pensava en un
projecte, la Silvia havia proposa un taller de còmics i la Nuria podria fer un
taller de mitologia i astronomia.
Cal saber si es farà o no una reunió amb les familes de 6è pel tema de les
caricatures i/o braçalets. La Patri (com a mare de 6è) farà d’intermediari.
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L’Alma comenta si algú vol portar el facebook. També s’engegarà l’Instagram.
L’Eli s’ofereix per portar l’Instagram.
S’ha d’avisar a la Juliet que al facebook de l’escola apareix publicitat de la seva
botiga.
L’Eli i l’Itziar ajudaran amb l’actulització de la base de dades.
Per la propera reunió es demana el protocol de cada comissió.
Punt 7: Comissió econòmica
Es demana que cada comissió els hi faci arribar una previsió de despesses per
poder confeccionar el pressupost pel curs 2019-20.
S’ha d’inloure a la comissió verda en aquest pressupost.
Es necessita aquesta previsió per la propera reunió del mes d’octubre.
Es proposa fer un compte separat per la comissió de festes igual que fem ara
amb el menjador.
Hem de fer un inventari de tot el material que tenim per poder-ho aprofitar.
L’escola ens he demanat tablets, (els hi hem demanat quin model necessiten
per veure si nosaltres les poden trobar a millor preu), també demanen material
per fer espais interiors i exterior a les aules així com formació.
Per nosaltres l’ordre de prioritats és: primer programa Innovamat, segon
formació del professorat i si queden diners renovació dels espais.
Aprovació per unanimitat dels presents tant l’import del pressupost com l’ordre
de les prioritats.
Demanarem a Direcció que mirin si l’Ajuntament dóna algun tipus d’ajuda
(potser no ens compraran les tablets però potser paguen una part de la
formació).
No hi ha una partida per la Comissió de patí però es podria fer una festa i/o
alguna activitat tipus mercat de segona mà per aconseguir diners.
Es contracte a la Sofia i a la Ruth. I el Cristian i la Isa ens comuniquen que
marxen.
Es vol posar el pagament del SAT pel TPV per no haver de tenir efectiu al
despatx. Cercarem diferents formes de venda per no haver de tenir efectiu. Al
TPV hi haurà una novetat, els tickets seran per família i no per alumne. Creiem
que al SAT hi hauríem més nens si hi hagués un preu mensual i/o alguna mena
de bonus que fes més econòmic aquest servei.
Dijous 26 es fa la reunió dels pressupostos participatius. Es demanarà
l’asistència per tal de tenir més vots.
Punt 8: Precs i preguntes
La NF deixarà la junta pel proper curs encara que ens continuarà ajudant amb
el que pugui.
Les noves mares que han vingut a la reunió ens comenten que l’AMPA es
coneix poc. Comunicació vol fer un video per donar-nos a conèixer. La Patri
s’ofereix a assitir a les reunions informatives de cicle per explicar les tasques
que du a terme l’AMAPA.
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De cara a la substitució de la Isa i degut a l’urgència es proposa que la Sofia la
substitueixi. Encarregant-se de l’entrada de les noves incorporacions,
presentant els rebuts de les extraescolars... etc. Es decideix fer un petit detall
a la Isa com a reconeixement dels anys que ha treballat amb nosaltres.
Es convocarà un dia a la Isa i al Cristian i se’ls farà un detall tipus balneari.
Recordatori assegurances esport escolar
Es proposa que la propera reunió sigui el dia 4 d’aoctubre 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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