Acta de la reunió del 15
de setembre de 2017
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Llibres socialitzats
3.- Comissió menjador
4.- Comissió extraescolars
5.- Comissió de comunicació
6.- Certificat digital entitats
7.- Idees i objectius pel nou curs
8.- Comissió econòmica
9.- Loteria, fotos i calendaris
10.- Precs i preguntes
S’inicia la reunió a les 21:30h.
Assistents:
 Junta de l'AMPA: Amory Ceridwen (vicepresidenta), Carme Diaz (secretaria), els
vocals Maite Batalla, Anna Vila, Silvia Garcia, Marga Bernárdez, Alma Hayes,
Rosa Hernández, Itzair Franco i Mireia Valls
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió
Punt 2: Llibres socialitzats
S’estàn tramitant les incidències de les comandes. I se’ns comenta que cada any es
necessiten menys llibres. Des de direcció se’ns demana que si l’estalvi en llibres el
poden utilitzar per la compra d’altres materials. Tenen pensat en infantil joguines o
mobles i en primaria eines tecnològiques com tablets, notebooks.... etc.
Proposem de cara a l proper any fer la distribució de llibres / material de forma
diferent perquè els pares puguin veure que es gasta menys en llibres però més en
material.
Per fer la valoració entre que és millor comprar els llibres a través de Comercial Girona
o directament a les editorials, la Mireia ens comenta que caldria mirar primer
l’aspecte econòmic. Quan tinguin números faran la valoració.
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Punt 3: Comissió menjador
Es confirma que el proper dia 21 està prevista una reunió informativa del menjador i
de les extraescolars amb els pares. Es farà una nota perquè els pares sàpiguen que
hi haurà la Ruth per cuidar dels nens mentre ells estàn a la reunió.
Es farà mail a direcció perquè quedi clar que el monitoratge és tant per la reunió del
dia 21 com per les reunions de curs de cada cicle.
Punt 4: Comissió extraescolars
A educació emocional, anglès i dibuix no hi ha cap nen apuntat. S’informarà als
pares per si algun es volgués apuntar.
Es proposa fer educació emocional en lloc de dibuix ja que hi haurien alguns
pares interessats en fer educació emocional al migdia. I si no s’apunta més nens
a ioga, en lloc de fer ioga a la tarda es faria un altre grup de circ en el seu lloc.
Punt 5: Comissió comunicació
S’ha canviat la web i s’està fent la revisió.
Per part de sociabilització de llibres diuen que està ok. Per part de menjador,
informar de la compra de tickets a través del TPV i com confirmar-los.
Es comenta posar alguna informació de tipus econòmic a la web (no només el
pressupost). Perque puguin veure que ens gastem els diners en moltes coses
necessàries per l’escola i no només en fer festes.
També es proposa penjar les actes de les reunions perquè puguin veure que és
el que es decideix.
I més tard, quan tot això ja estigui en funcionament (part fixe) s’aniràn penjat
noticies.
Les dades de les famílies ja estan actualitzades (sols falta de tres famílies saber
quin curs fan els nens).
S’han trobat un problema d’encriptació d’alguns correus electrònics a l’hora
d’enviar els mails que no permeten el seu enviament. S’està treballant per trobar
una solució.
La comissió de menjador comenta si comunicació podria fer una pancarta per la
reunió de menjador i extraescolars del dia 21.
Punt 6: Certificat digital entitats
Ens posem a fer-ho
Punt 7: Idees i objectius nou curs


Recuperar el tema de les xerrades de les competències des d’els dos punt
de vista (a favor i en contra).
Es proposa fer correu a l’ajuntament per tirar això endavant tal i com es va
acordar amb ells l’any passat. I oferir-ho a totes les escoles.
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El primer és parlar amb l’ajuntament i més tard fer una reunió de les AMPA de
la resta d’ecoles.
 Tema gènere.
Es proposa parlar amb l’escola per veure que tenen previst fer, que estan fent i
com ho incorporaran. I des de la nostra part fariem alguna cosa per oferir als
pares. Tant Fil a l’agulla com Candela fan uns tallers per parlar del tema que
valen uns 220€ aproximadament.
 Excursions
Obertes a totes les famílies. Posar la noticia a la web que un grup de pares han
tingut aquesta iniciativa i que si algú es vol apuntar es donarà el numero del
mòbil de la Maite per que es puguin afegir al grup.
 Participació
Fer les assemblees més participatives. Fer pluges d’idees. Possibilitat de fer
l’assemblea un dissabte al matí mentre els nens fan activitats de monitoratge.
Fer sondeig per mail per si els aniria millor divendres tarda o dissabte matí.
Per la propera reunió, pensar quins temes es podrien tractar.
Fer racons amb els que fem ara.
Miraran a la web de la fundació Bofill per veure si tenen alguna cosa per
dinamitzar més les reunions i assemblees.
Punt 8: Comissió econòmica
S’està fent el tancament de l’any. De moment els números quadren ( mantenim
el romanent, encara que aquest any s’han fet més activitats).
Hi ha pressupost per fer la bossa reciclable per portar els àlbums.
Parlar amb direcció pel tema de xandalls, samarretes..... etc
Punt 9: Loteria, fotos i calendaris
Aprovat per unanimitat dels membres assistents fer loteria degut als ingressos
que dóna. I explicar als pares a que es dediquen aquests diners.
A l’hora de repartir la loteria un pare o el delegat hauria d’acompanyar als
membres de l’Ampa per facilitar el repartiment. S’enviarà la informació una
setmana abans de repartir la loteria.
Amory parlarà amb el Toni pel tema de les fotos del calendari i a la propera reunió
hauríem de marcar les festes : castanyada, sant Jordi , fi de curs ....
Punt 10: Precs i preguntes
Es demanarà a l’Eli que ens digui quines són les nacionalitats dels pares de
l’escola per poder fer els cartells de benvinguts en els diferents idiomes.
Es proposa com a dada de la castanyada el dia 29 d’octubre. Es fan propostes
noves com portar coses de la tardor per fer una mandala.
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Es decideix no obrir el servei de SAM abans de les 7:30h. Es parlarà directament
amb els pares afectats.
Per la propera reunió es proposa preparar ja el tema del carnestoltes.
Hi ha algunes mares que no volen que els seus fills no facin moviments “sexys”
a dansa. Com a AMPA proposem fer-lis un recordatori a les monitores de
l’activitat.
Es proposa que la propera reunió serà el dia 6 d’ Octubre
La vicepresidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La vicepresidenta,
Amory Ceridwen

La Secretaria,
Carmen Diaz
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