REUNIÓ AMPA JUNTA PERMANENT- Divendres 28 de juny.
S’inicia la reunió a les 21:00h.
Assistents:

Junta de l'AMPA: MB (presidenta), RH (tresorera), els vocals NS, SM, NG, AR, AV, SG i ER.
1. Aprovació acta reunió anterior. S’aprova la darrera acta i també l’extraordinària.
2. Valoració dels tallers literaris fets. Decidir-ne la continuïtat. Totes les families estan molt
contentes i demanen la continuïtat. S’estan tancant els diners gastats d’aquests anys. Queden uns
400€. Possibles fórmules: buscar unes famílies concretes que el facin de tant en tant, pagar per
venir al taller… L’escola s’ha beneficiat molt d’aquest projecte. En contra, aquells alumnes que més
ho necessitaven no han arribat a venir. La Cristina ho deixa i vol que l’AMPA ho continuï. Es
necessitaria una comissió per tirar endavant el projecte amb unes 5 persones. Això ho estaven fent
la Sïlvia i la Marga, però la Marga ho deixa. Com a AMPA decidim continuar però caldrà trobar
un equip i pares que en formin part.
Els diners de Sant Jordi estan destinats a canviar les maletes viatgeres, íntegrament. Caldrà insistir
en que es renovin, perquè hi ha diners per a canviar-ho. I s’haurà de fer des d’infantil fins a 6è. Una
proposta és comprar nosaltres els llibres amb els 400€ que encara ens queden per gastar de la
subvenció. La Junta es mostra voluntària per a ajudar a la Sílvia en la renovació de les maletes.
3. Valoració enquesta de menjador. Comissió menjador. La comissió es va reunir amb la Maite
i un altre dia amb GR Sana. Respecte l’enquesta es vol introduir el pa integral i els cereals integrals
(pasta, arròs…) I en dos anys la Generalitat anirà en camí de treure proteïna animal. Es vol introduir
poc a poc. La gent vol un menú més ecològic però després no vol baixar la proteïna i aumentar
llegums. El tema halal que sortia a l’enquesta, es recollirà tota la informació que tenim i per tal
d’explicar quins són els motius que ens porten a prendre la decisió que es pren. Tant aquest tema
com el de classes d’àrab, cal saber que això és una decisió no d’escola sinó de municipi. Cal valorar
moltes coses, perquè si entrem en fer un menú halal, vegetarià, vegà, intol·leràncies, etc. caldria
posar a una o dues persones més a cuina.
Altres coses que cal solucionar: posar uns penjadors per a penjar les jaquetes a l’hivern. Com que
els d’infantils treuen penjadors, hem demanat aquells penjadors per a penjar les d’infantil. Sino es
troba lloc, caldrà negociar amb l’escola on es posa.
A l’enquesta sortia com a neguit què passa el temps d’oci del menjador. A través del butlletí es
podria mostrar què s’ha fet.
Es podria donar una programació o propostes pels dies de pluja. Es vol endreçar les joguines
guardades i així tenir-ho més controlat (al passadís que va a la cuina). També demanen tenir un
petit rober de roba de recanvi per a no haver de demanar per les classes: es podria demanar a les
famílies o bé quedar-se una part de la roba que queda perduda i ningú reclama.
La Comissió proposa fer tovallons de tela i treure els de paper. Es gasten 28€ mensuals. Caldria
veure quin cost té de tela (comprar-ne i també rentar-ne).
4. Aprovar el llibre d’extraescolars d’anglès. L’extraescolar d’anglès fa Anglès sense llibre per
una demanda de l’AMPA fa dos anys. La noia que ho porta, diu que fan moltes fotocòpies i que
caldria incrementar una mica el preu. Sense llibre es pot fer però cal refiar-se molt del profe i de
l’empresa. Seria 25€ el llibre. El llibre es de footprint I està molt bé. La responsable de les
extraescolars ho veu bé i valora positivament el llibre. Es va treure perquè l’escola no té llibres i era
una mica per seguir la mateixa línia. L’extraescolar és de la branca de la Cambrige i són una mica
estrictes en el dia a dia i en la programació. De cara al curs vinent es mirarà de buscar una altra

opció, ja que aquesta no ens acaba de convèncer. S’aprova la compra del llibre amb la idea de
que el curs que ve hi haurà canvis.
Altres informacions: Futbol sala. S’ha tret de cara al curs vinent i les famílies es van queixar a través
d’un escrit. S’ha valorat de posar-ho de nou. Està aprovat, per tant això no era problema, el problema
era encabir l’extraescolar. S’oferterà el dimecres però ja no es podrà fer el divendres.
Aprenem que de cara al curs vinent cal fer continuïtat si funciona una extraescolar.
Al full de preinscripció es va treure, per qüestions pràctiques, la reserva de 10€ però caldria posarho de cara al curs vinent.
Piscina: farem una reunió amb el Manu per a millorar coses de cara al curs vinent (després d’haver
fet una enquesta per a les famílies).
Hi haurà una reunió amb el regidor d’esports i regidora d’esports per tal de posar en marxa el judo.
El judo es començarà aquí, un club per a tota la Garriga, però per fer-ho cal demanar l’espai a
l’ajuntament perquè és una extraescolar general per a tot el poble.
5. Festa de fi de curs. Valoració de la festa I de l’enquesta de satisfacció. Presentació
ingressos i despesses. A la festa no venen professors però nosaltres hem de venir a totes les
actuacions que fan. La valoració: l’espuma era fluixa i queia poca però això ve donat per l’empresa
que ho munta, per normativa. Els jocs tradicionals es van muntar però va haver poca ajuda. El
berenar molt bé però va faltar quantitat pequè hi havia molta més gent de la que es creia. La tòmbola
la valoració és molt bona i el guany van ser 225€. El bar ha tingut un benefici de 577,90€ i de cara
al curs vinent es gestionarà diferent per tal de poder retornar tot el que es compri. El sopar van haver
104 adults i 97 infantils. La Rosa va fer un donatiu dels esporàdics i com a agraïment se li va donar
una olivera. A l’hora de servir caldria veure com es pot gestionar millor. Es proposa de servir vi i
gaseosa i es podria oferir. La música i animació va ser correcta però va saber a poc i amb la llum
que va fallar no va ajudar gaire. De cara al curs vinent es podria contractar a algú i durant el sopar
no posar música. Muntantge i desmuntatge: molta col·laboració. En total un benefici de 427.39€.
S’estan recollint suggeriments de cara al curs vinent.
6. Comissió comunicació. Actualització de la base de dades. Cal actualitzar la base de dades:
tots els alumnes que tenim de gmail cal passar-los de curs, més altes i baixes i incorporar els
alumnes nous que entren a p3. Això es fa al juliol. Ho havien fet la Sílvia, la Itziar i una altra mare.
S’ha d’actualitzar tot però és una feina que s’ha de fer abans de l’1 de setembre. Primer es
contactarà amb les persones que ho han fet darrerament i si poden ho tiraran endavant, sino
demanarà ajuda la Sílvia.

7. Notificar i aprovar organigrama de la Junta Permanent. Acordar organització AMPA
(càrrecs, vocals, comissions I grups de suport). Valorar i decidir canvi de denominació
d’AMPA a AFA. S’aprova l’organigrama i es fan els canvis oportuns. S’aprova la idea de que totes
les comissions han de trobar-se per a omplir un document (que cal fer per a que tots siguin iguals)
on cada comissió posarà ordre, prendrà nota dels membres, tasques, competències, etc. Això haurà
d’estar fet per a la primera reunió de setembre.

8. Contractacions AMPA curs 2019-2020. Proposta i aprovació.
A partir de l’1 de setembre començarem amb els contractes de la Isa, el Cristian i la Ruth. Amb un
contracte d’obra i servei amb data 1 de setembre i fi 30 de juny. Cal acabar de mirar com queda el
tema del SAT, ja que ara es cobrarà a través del TPV. S’haurà de seguir amb el protocol d’impagats:
en cas de que hi hagi dos impagats, es trucarà als àres i es dirà que el nen estarà a fora sense
vigilància. La Ruth, però, no haurà d’agafar efectiu, tot I que haurà de tenir el registre dels nens que
venen. S’hauria de promocionar una mica més. El preu serà el mateix però caldria buscar fòrmules
per a promocionar-ho i que s’apunti més gent (exemple fer un bono). Caldrà mirar, però, que si es
queda al SAT no hagi entrat a primera hora al SAM. S’aprova la proposta feta per la comissió
econòmica.

S’ha fet arribar una proposta de fer canviar el nom d’AMPA per AFA. S’han de mofidificar els estatuts
i aprovar en assamblea. Tot això també costa diners I una persona, la secretària, cal fer aquest
tràmit. Es queda pendent per la primera reunió del curs vinent. Tagamanent i Giroi han fet el canvi,
Així que podem demanar-ho a ells perquè així tenim totes les dates. També s’ha parlat del cost de
tots els segell, el logo, etc. Caldrà valora-ho tot. Queda pendent pel setembre.
La comissió econòmica demana que es portin propostes pel setembre per a gastar. Es recolliran
propostes al setembre. La comissió de festes demana poder gastar-se els beneficisi si hi ha de
cada festa.

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

La vocal,
ER

