Acta de la reunió del 04
de maig de 2018
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Comissió extraescolars
3.- Sociabilització llibres i projecte mates
4.- Projecte biblioteca
5.- Festa fi de curs
6.- Valoració xerrada proves externes
7.- Estat de comptes
8.- Pressupost participatiu i subvenció diputació
9.- Precs i preguntes
S’inicia la reunió a les 21:30h.
Assistents:
• Junta de l'AMPA: Sonia Afuera (presidenta), Amory Ceridwen (viceoresidenta),
Carme Diaz (secretaria), els vocals Maite Batalla, Anna Vila, Silvia Garcia, Eva
Pérez, Alma Hayes, Mireia Mas, Itziar Franco i Mireia Valls. I Pepe (un pare de
l’escola)
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió
Punt 2: Comissió extraescolars
Es decideix canviar l’acedemia de ball per Tukupraku. Així intentarem der un canvi
de linea i de tendència igual que es va fer l’any passat amb el canvi d’acadèmia
d’anglés. Busquem una millora de la qualitat.
Es proposa fer una activitat de percussió i una altra de judo. Es portarà a Consell
Escolar per la seva aprovació i si surtis l’activitat buscarem professor.
Ja tenim profe per l’esport escolar. Els pares proposen que l’esport de primer es faci
a l’escola però per problemes d’espai es farà al pavelló com fins ara. Així doncs P5
ho farà a l’escola i de 1r a 6è al pavelló.
L’activitat de circ es farà al migdia de 12:30 a 13:30 i acroioga de 14:00 a 15:00 h.
Mentre que ioga es continuarà fent a la tarda.
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L’activitat d’anglès aquest any es farà sense llibres. La propera setmanaa tenim
reunió amb els de Cambridge.
Dibuix i pintura i patinatge seguiexen com fins ara.
Punt 3: Sociabilització llibres i projecte mates
L’Eli ens va trucar pel tema dels llibres ja que una empresa ens ofereix un nou
sistema de treballar les mates a partir de 1r. Es molt interessant però és car.
Es tracta d’un material pilot que està començant a cicle inicial.
Els preus orientatius són de 44e/nen a 1r, 32€/nen a 2n i 3r i 4rt entre 25 i
30€/nen.
El Claustre ha decidit que retirarà els llibres i tiraran endavant aquest nou projecte
(Innovamat).
Punt 4: Projecte biblioteca
S’ha fet una enquesta entre els mestres i els alumnes demanat-los com ho
farien. Ells se l’imaginen més informal, més càlida i oberta al jardinet. Volen
parket i treure els esglaons tot fent una tarima per entrar i sortir. Coixins a
terra i algun gronxador. També volen transformar la columna en un arbre.
Els propers passos que es duran a terme serà per part de l’escola informar a
les famílies perquè s’involucrin i així estalviar diners i demanar quin tipus de
mà d’obra necessitem i fer una crida entre els pares.
Punt 5: Festa fi de curs
Es proposa fer algun tipus de cursa d’orientació amb festa d’aigua i una
proposta a la nit amb lots.
Es començarà a les 17:00h amb diferents tallers com : cocktails sense alcohol,
pintar cares. I a les 17:30 la festa de l’aigua. Berenar amb fruita i coca de la
Rosa.
A les 18:30h circuit de bicis (pares i fills) i a les 20:30h preparació del sopar.
Sopant tots a les 21:00h
La Rosa ens ha fet una proposta de sopar que anirà entre 8 i 9€ i mirarem
també la proposta del Frankfurt.
Es faran torns per tenir obert el bar. I s’està pensant en la cloenda.
Punt 6: Valoració xerrada proves externes
Va ser interessant i important que es pogués fer. Encara que no hi va haver
massa assistència. Seria interesant fent-lo altres anys i que s’informés als
pares des de la pròpia escola perquè es vulguin anar a informar.

Acta reunió Junta AMPA Pinetons (04/05/2018)
Pàgina 2

Punt 7: Estat de comptes
L’aportació a l’escola està gastada i s’han hagut d’afegir diners del suport
escola. S’han comprat cortines, calaixera del pati, insonorització del sostre per
poder aprofitar els espais. I s’han comprat portàtils i tablets dels diners de la
sociabilitazció de llibres.
Punt 8: Pressupost participatiu i subvenció Diputació
Pel que fa al projecte participatiu es va aprovar la millora del parc dels pinetons
i també s’ha presentat un projecte de carril bici.
El projecte Innovamat podria entrar dins de la subvenció. Hem de presentar el
projecte abans del dia 17/05/18. Pensem que també podríem presentar el
projecte ràdio així com el projecte pati i la biblioteca. Parlarem amb l’escola per
presentar el projecte.
Punt 9: Precs i preguntes
El tema de les bosses queda parat de moment.
Hem de parlar amb l’Eli en relació als deutes que tenen algunes famílies amb
l’AMPA i crear un protocol amb les mesures a seguir.
També cal demanar a l’escola quines famílies no són sociesde l’AMPA per
controlar els preus dels no socis.
Quedem el dia 11/05 a les 16:30h per netejar el despatx i per sota l’escenari.
Es proposa que la propera reunió serà el dia 1 de Juny
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Presidenta,
Sonia Afuera

La Secretaria,
Carmen Diaz
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