Acta de la reunió del 07
de maig de 2017
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Festa fi de curs
3.- Comissió extraescolars
4.- Comissió menjador
5.- Comissió pedagògica
6.- Documentació AMPA curs 2017-2018
7.- Precs i preguntes

S’inicia la reunió a les 21:30h.
Assistents:
 Junta
de
l'AMPA:
Sonia
Afuera
(presidenta),
Amory
Ceridwen
(vicepresidenta), Carme Diaz (secretaria), els vocals Maite Batalla, Anna Vila
i Eva Perez i Cristian (coordinador d’extraescolars) i Isabel Aguilera
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
Queda pendent redactar l’acta de la darrera reunió
Punt 2: Festa fi de curs
La festa serà el proper dia 10 de juny. S’ha d’enviar ja la circular i estem a l’espera
dels pressupostos definitius.
Punt 3: Comissió extraescolars
En l’activitat d’anglès amb el racó de l’anglès els preus al mes són : 2 dies 45€ i 1
dia 23€. Tenim una oferta del Cambridge que suposaria un increment de 2€/mes
més en el cas dels alumnes que fan dos dies la compra dels llibres que serien uns
30€. Es faran tres grups :P5 i 1r, 2n i 3r, 4rt 5è i 6è.
Ara mateix només funciona l’activitat amb el grup dels més petits per la qual cosa
s’aprova per unanimitat fer el canvi d’acadèmia. A més a més, també faran
entrevistes amb els pares per parlar de l’evolució dels nens.
Es proposarà la nova activitat d’educació emocional. Tenim dues opcions : amb
canvis que ho fan amb gossos ( que seran uns 40€/mes) i l’empresa playemotions
(29€/mes). Per que no sigui tan cara i puguin accedir més famílies per votació

Acta reunió Junta AMPA Pinetons (07/05/2017)
Pàgina

1

unànime, començarem amb la segona proposta. Proposarem que es faci en la
classe de psicomotricitat perquè té més espai i projector per visualitzar vídeos.
Es proposa una altra nova activitat : Ioga. La farà el mateix professor que circ i
substituirà a una de les dues classes de circ actuals. Es treballarà l’elasticitat. Si no
sortis aquesta activitat aprofitaríem al professor per fer un segon grup de circ.
Es decideix que al migdia es farà circ i a la tarda ioga.
En relació a l’esport escolar, intentarem ampliar els dies degut a l’increment de la
demanda. Separarem als alumnes de cicle inicial dels de cicle mitjà. No sabem si
tindrem el pavelló però sino es faria a l’escola. 1r i 2n ho farien dilluns i 3r i 4rt
dimecres.
Es proposarà al Consell escolar una activitat alternativa. Es a dir, aquest any els
dimecres no hi ha cap activitat i ja que tenim al Cristian es podria fer en aquest dia
lliure l’activitat de futbol sala per 1r i 2n.
Referent a l’activitat de dansa, en l’últim moment interdansa ens ha fet una pujada
de preus. Apretarem perquè ens mantinguin el preu i si no el proper any canviaríem
de proveïdor.
Les activitats que continuen són : dibuix i pintura, esport escolar, patinatge,
piscina,robòtica i dansa.
En Cristian enviarà a tots els membres de la junta, la informació de l’activitat
d’anglès perquè puguin opinar sobre el canvi de proveïdor.
Punt 4: Comissió menjador
En relació al menjar ecològic aquest any ja han començat a entrar algun aliment
ecològic. De cara al proper curs es volen introduir més aliments ecològics. També
es proposa anar a una empresa ecològica de La Garriga per veure els seus horts.
Estàn molt engrescades encara que el menjar és més car i dóna més feina.
El marge de l’AMPA es veurà una mica reduït ja que el cost incrementarà una mica i
el preu del ticket del menjador no el podem incrementar.

Punt 5: Comissió pedagògica
S’està pujant informació al facebook.
El debat educatiu s’està construint. Ens voldrien parlar del debat a les reunions
d’AMPA o a l’escola. La Sònia Comas ens farà resums perquè sigui més fàcil
d’entendre. Ara mateix el que ens fa arribar són les actes de les reunions.
Esperen que pel proper curs la gent s’engresqui més. Seria bo que la Sònia o
les seves companyes vinguessin a les reunions informatives de classe (s’han
ofert per fer-ho per tota l’escola).
Els hi proposarem que facin una reunió cada dos mesos dins d’unes xerrades
pedagògiques o convinar-ho amb alguna junta oberta d’AMPA. I que ens
informin també dels tallers de la diputació.
Punt 6: Documentació AMPA curs 2017-18
Es penjarà al facebook i a la web tota la documentació.
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El contingut de la documentació actual és correcte però es vol canviar una mica
la forma. Ha d’estar fet abans del dia 1 de Juny (ja que és el dia que es reuneix
el Consell Escolar per aprovar la documentació per entregar als pares).
En la documentació referent al menjador afegirem al tema del TPV.
Sabem que el col.legi Puigraciòs fa servir una app al mòbil de l’AMPA-escola a
on ho tenen tot : normatives, connexió amb el blog i la web, tpv....ect. Li
donarem un cop d’ull per si és factible fer-ho nosaltres i quin cost té. Aquesta
escola també fa servir unes bosses ecològiques per portar a casa durant tot el
curs els albums, les notes ....etc. En lloc de que els pares hagin de portar una
bossa es proposa canviar el rockamroll per una bosa.

Punt 7: Precs i preguntes
No hi ha cap tema a tractar.
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La presidenta,
Sonia Afuera

La Secretaria,
Carmen Diaz
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