Acta de la reunió del 09
de Novembre de 2018
Ordre del dia:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Aprovació acta reunió anterior
Propera Assemblea general amb renovació dels càrrecs
Comissió de menjador
Comissió extraescolars
Informació econòmica
Biblioteca
Valoració Castanyada
Carnestoltes
Precs i preguntes

S’inicia la reunió a les 21:00h.
Assistents:
• Junta de l'AMPA: Amory Ceridwen (vicepresidenta), Rosa Hernández (tresorera)
Carme Diaz (secretaria), els vocals Maite Batalla, Anna Vila, Silvia Dalmases,
Marga Bernardez, Itziar Franco, Mireia Valls, Alma Hayes y 18 mares de l’escola
interessades en formar part i/o ajudar a l’AMPA .
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió
Punt 2: Propera Assemblea amb renovació de càrrecs
De cara a la propera junta seràn baixa : Mireia Mas, Sonia Afuera, Amory Ceridwen,
Marga Bernardez i Juliet Grau.
Ocuparan el càrrec de Presidenta la Maite Batalla i el de Vicepresidenta la Itziar
Franco amb l’ajut de la Natalia Gonzalez i la Nuria Soto que agafarien el càrrec el
proper any.
La Marian Gutierrez, la Carla Penna i la Yuri Juarez donaran suport en
comunicació.
L’Aida Garcia en el projecte biblioteca.
La Nuria Garriga amb la web.
La Clara Renart ajudarà amb la sociabilització de llibres.
La Natalia Gonzalez en aspectes econòmics
La Marta Navarro, la Nuria Soto i la Nuria Farre en la comissió de festes.
La Maria Suarez en aspectes jurídics.
La Sara Mora portarà la comissió d’extraescolars amb el Xavi Perez.
I la Vanessa Calvet, l’ Esther Vila, la Mª Cristina Forero i la Mª Jesus Ruiz donaran
suport quan faci falta.
La Sara Mora serà la representant de l’Ampa en el Consell Escolar de l’escola i
l’Agnès Ferrando en el Consell Escolar Municipal
Acta reunió Junta AMPA Pinetons (09/11/2018)
Pàgina 1

Punt 3: Comissió menjador
Es necessiten entre 1500 i 2000€ per insonoritzar el menjador. La Mireia Mas ens
ajudarà a partir del mes de març a tirar endavant aquest projecte. Mentre es
proposa posar “tacos” a les potes de les cadires i estovalles de plàstic (“hules”).
La Silvia Masdeu (que treballa en un estudi de gravació) mirarà que podem fer per
reduir el soroll.
Es dóna el vist i plau per gastar aquests diners en aquest projecte.
En relació al SOS menjadors totes les escoles i instituts del poble volen muntar una
xerrada informativa per veure que ens comporta i que podem fer.
Es proposa que aquesta xerrada es faci al mes de desembre. Es parla de fer una
Assemblea extraordinària per decidir com ens posicionem sobre aquest tema, una
vegada estiguem ben informats
Punt 4: Comissió extraescolars
La Sara ja ha parlat amb el Cristian pel tema dels grups en espera.
Ella vol plantejar un nou model d’organització que no sigui tant en suport
paper.
El tema de les portes obertes es durà a terme a principis de curs i es vol
intentar fer més activitats al migdia
Punt 5: Informació econòmica
Degut a les inundacions s’han hagut de comprar més llibres de text i a
l’Assemblea s’informarà del que realment paga l’AMPA.
Els pressupostos ja estan a punt per l’Assemblea i es proposa la possibilitat de
fer una comissió per poder recaptar més diners.
Punt 6: Biblioteca
Hem aconseguit la subvenció de la Diputació amb el projecte de fomentació de
la lectura amb tallers literaris un cop al mes.
La Cristina de la llibreria Strogoff ens podria fer aquest tallers.
Es vol vincular el projecte radio amb aquest projecte. I direcció ho voldria
aprofitar per la setmana cultural. S’establirà una reunió amb direcció, Ampa i la
Cristina per poder fer tot això.
Es continuen demanant llibres per la biblioteca i des de direcció ens demanen
pares que ajudin a la gestió informàtica dels llibres de la biblioteca.
Direcció també demana un taller d’animació lectora pels mestres.
Hi hauran 20 places per cada taller. I es proposa fer un formulari web per fer la
inscripció.
Punt 7: Valoració castanyada
Valoració molt positiva.
Molta col·laboració per part de les famílies a l’hora de portar pastissos. Les
mares magrebines es van implicar molt i es van oferir per properes vegades.
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Punt 8: Carnestoltes
S’intentarà fer un taller per fer la disfressa i un altre per fer la carrossa. Hi
hauran dos models de disfressa.
Es proposa recaptar diners per canviar els altaveus
Punt 9: Precs i preguntes
Es proposa fer una instancia per millorar l’accès a l’escola des d’el carrer Bertí
fins al carrer Moranta degut a la seva perillositat.
Es proposa que ens posem d’acord amb altres Ampes per que l’Ajuntament
millori els accessos a totes les escoles del poble.
Aquest tema ja el va tractar el Consell Escolar i es va demanar a l’Ajuntament
al juny del 2018.
Mirarem si com a AMPA poden fer més coses perquè ho solucionin.
L’Agnès Ferrando s’ofereix per porta a terme la reunió amb les altres Ampres i
a anar a parlar a l’Ajuntament.
Festes pel calendari, es decideix que la festa de final de curs sigui el dia 15 de
Juny i el carnestoltes aquest any serà el dia 2 de Març.
Es proposa fer un protocol per tractar el tema dels impagats. La Nuria Soto
preguntarà a la treballadora social si l’escola hauria de parlar amb serveis
socials.
Es proposa que la propera reunió serà el dia 14 de Desembre a les 17:00h.
La vicepresidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Vicepresidenta,
Amory Ceridwen

La Secretaria,
Carmen Diaz
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