Acta de la reunió del 17
de febrer de 2017
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Comissió festes (carnestoltes)
3.- Comissió extraescolars
4.- Comissió menjador
5.- Comissió pati
6.- Comissió comunicació
7.- Gravació himne escola
8.- 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), Juliet Grau (tresorera) els vocals Itziar Franco, Maite
Batalla, Nuria Torrents, Eva Perez, Marga Bernardez, Silvia Garcia, Alma Hayes
i Rosa Hernández
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
Es fan unes petites modificacions a l’acta en relació a l’extraescolar de patinatge
quedant pendent l’aprovació per la propera reunió.
I queda pendent veure si ens facturaran els dies que la monitora no va venir.
Punt 2: Comissió festes (carnestoltes)
La carrossa ja està en marxa així com les disfresses i els tallers.
S’ha llogat un generador per la rua.
Ens comenten que potser han gastat una mica més dels ingressos obtinguts per la
venda del material de les disfresses.
Punt 3: Comissió extraescolars
El dia 30 d’abril és el dia internacional de la dansa i els nens d’extraescolars de dansa
participaran en els actes previstos. Interdansa ens comenta fer una samarreta amb
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el logo de l’Ampa. Parlarem amb ells per si és cosa seva o és un acord de totes les
escoles de La Garriga.
Es parla de la possibilitat de fer la samarreta amb el nostre logo i el d’interdansa i
assumir el cost a mitges. Però si el tema de la samarreta és idea d’interdansa i no un
acord entre les escoles, seria millor buscar un vestuari adient.
Tenim una nova monitora de dansa en el grup de P4 i P5.
El número de nens a circ està molt just. Es decideix fer promoció.
Hi ha queixes d’esport extraescolar perquè els dilluns l’espai del que disposem al
pavelló és molt just per 1r, 2on i 3r. Per disposar de més espai es proposa que 1r i
2n es quedin a l’escola i només 3r marxi cap al pavelló (hi ha 8 nens entre 1r i 2n i
10 de 3r)

Punt 4: Comissió menjador
Es decideix posar el preu del ticket del menjador al TPV al mateix preu que es ven al
despatx de l’Ampa 6,80€ assumint nosaltres el cost, ja que si el repercutim als pares
el preu del ticket hauria de ser de 6,94€ i estaria per sobre del que marca la llei i ens
podrien denunciar.
La Gala ens dirà fins a quina hora podríem vendre els tickets pel mateix dia.

Punt 5: Comissió pati
Ara mateix els que estan tirant del projecte són els professors.
Ja s’han arreglat els “tipis”, les cuinetes d’infantil, s’està fent la tirolina, s’està
dinamitzant el pati i s’ha demanat a l’ajuntament poder disposar de l’espai que
hi ha a l’entrada de l’escola.
Ara estan treient als grups a esmorzar al parc dels pinetons i serveis socials
venen un cop per setmana per fer jocs de taula.
S’està mirant canviar la xarxa que separa els patis d’infantil i primària així com
posar sorra al sorral.
Punt 6: Comissió comunicació
Es decideix fer servir el blog gratuït de l’ajuntament i deixar el domini que tenim
de la web (estalviaríem uns 200€/ any). La Marga farà formació del blog i es
reuniran per fer el disseny.
En relació al facebook s’han reunit amb el Vicenç i de moment continuaran
obertes les dues comptes una com a Ampa i una altra com publicacions de les
famílies. Es demanarà que l’Alma pugui ser administradora de la compte de les
famílies. Es proposarà al Vicenç si pogués canviar el non de la seva pàgina ( per
exemple grup debat famílies pinetons).
Es vol fer un lligam entre el blog i el facebook. El blog serà la “mare” amb un link
amb el facebook.
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Com que hem decidit deixar la web, abans del dia 11/03 (que es quan venç el
plaç) treurem tota la informació que tenim allà.
La Marga farà la primera fase del blog i es buscarà algú que l’ajudi. En una
segona fase es generaran noticies i es donaran recomanacions de llibres.
També podríem aprofitar els programes de radio que fan els alumnes de 5è i 6è
donant-li noticies per explicar. També podem republicar els programes dels nens
a Radio Silenci, en els que surti informació referent a l’Ampa, i penjar-los al
facebook.
La Sonia s’encarregarà del tema radio ja que la seva filla aquest any està dins
d’aquest projecte.
En relació als drets d’imatge no podem unificar el nostre imprès d’autorització
amb de l’escola ja que el nostre és per tota l’escolaritat en el centre. Mentre que
l’escola l’ha de fer cada any. La Marga farà un curs sobre els Drets d’Imatge.
En relació a les fotos que penja l’escola, podríem suggerir que no ho facin en
obert sinó que calgui una contrasenya per poder accedir.
Punt 7: Gravació himne escola
S’ha de parlar amb l’escola. No sabem si estan o no en contacte amb l’Ivan
Sanmartin ni que volen fer aquest any.
Punt 5: Precs i preguntes
S’ha de redactar el contracte de voluntariat de la monitora que fa llenguatge de
signes ja que l’anterior està vençut. La Juliet proposa que s’impliqui també a
GRSana. Hauria de ser un contracte a tres bandes : GRSAna, Ampa i monitora.
Caldria tenir el certificat de penals d’aquesta noia.
Direcció va demanar ajuts en el Consell Escolar. La Juliet diu que encara els hi
queden 2900€. La Sonia parlarà amb elles per veure que necessiten.
S’estableix la propera reunió pel dia 10 de març de 2017.
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La presidenta,
Sonia Afuera

La Secretaria,
Carmen Diaz
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