20 de gener de 2017
Assistents: Isabel, Juliet, Núria, Maite, Sònia, Anna, Mireia, Sílvia I Patri.
Comunicacions vàries:
La Sònia informa que s’han reunit amb l’ED I informen del canvi de la junta de l’Ampa. L’ED
demana que es faci extensiu a les famílies.
L’ED també demana un representant pel Projecte Educatiu de l’Ajuntament dins de les escoles.
Demanaran de què tracta i què implica aquest Projecte. Es proposa que sigui un dels pares que
formen part del Consell escolar.
L’ED demana que no enviem res als grups de Whats de l’escola, ho hem d’enviar primer a les
coordinadores. S’acorda que tot allò que s’hagi d’enviar a les famílies des de l’Ampa ho farà la
Comissió de comunicació.
31 de gener comiat de la Pili, a la tarda (3 a 4.30h). Han demanat un representant de l’AMPA.
La Juliet es proposa voluntària. Al juny hi ha dos comiats més (Montse Alerm i Rosa), es
continuen fent
L’ED diu que tenen pendent de gastar 2906’54€ de l’Ampa. Demanen a la Isa i Juliet que
verifiquin si 2és aquesta
31 de gener es celebra la festa del DENIP. A l’escola es posa un punt de recollida de mòbils,
cada 30 mòbils aconseguits s’apadrinarà un Ximpanzé de Ruanda.
Comissió de comunicació es reuneix. Temes tractats:




Racó al Facebook de les Receptes de la Rosa, ho tiraran endavant.
Van fer un traspàs de les bases de dades. La Itziar s’encarrega de l’actualització
d’aquesta base de dades.
Web: no poden donar de baixa l’antiga web de l’Ampa. Es proposa deixar de banda la
web i crear un Bloc (més econòmic i més àgil) que estarà enllaçat amb la Web de
l’escola. S’ha de donar de baixa l’antiga Web perquè hi ha alguna família que ha estat
enviant mails a l’antiga adreça de l’Ampa (publicada a l’antiga web). S’acorda intentar
activar una resposta automàtica.

1. Acta de la l’assemblea i de la última reunió aprovada.
2. Carnestoltes:
S’està mirant com fer la carrossa demà hi ha una reunió per concretar-ho.
S’ha de demanar un espai en condicions a l’ajuntament.
També buscar algún particular que ens pugui deixar o llogar un espai , potser fer un
mail a les famílies.
Tallers de confecció de disfressa: Dissabte 4 i 11 de Febrer de 17-19. Quedaria el
dissabte 17 per si de cas.

Material: S’hanirà a buscar el dilluns 30. Abans miraran que queda de l’any passat que
es pot aprofitar (velcro, silicona)
3. Extraescolars:
El problema de piscina ja esta solucionat ja poden passar tots els pares als vestidors.
Hi ha un grup de piscina amb baixes d’altres escoles i reubicaran als nens que queden
en altres grups.
S’ha rebut la subvenció de l’ajuntament de 2164 Euros. És molt més que anys
anteriors pel canvi de sistema que ara gestionem nosaltres els rebuts i ens facturen a
l’Ampa i no a una empresa externa com abans.
La monitora de patinatge ha plegat i de moment ho estar fent el Cristian, es decideix
cobrar igualment als pares.
4. Menjador:
Per fer la valoració de final de curs finalment es farà una enquesta a omplir pels nens i
per als pares bústia de suggeriments.
Ens donem de baixa el servei de comprar tiquets de menjador pel BBVA degut a que
ara ens cobren comissió de 2 euros. Ens plantegem fer-ho a traves del TPV s’ha de
parlar amb la Eli (secretaria de l’escola) com es podria fer.
Es valora molt positivament l’activitat de llenguatge dels signes de l’hora de menjador.
5. Drive:
S’ha creat una adreça de correu per tal de compartir documents al drive.
L’adreça: afapinetons@gmail.com
Contrasenya: pinetons2016
S’ha comentat que alguns documents millor compartir-los en PDF com per exemple les
actes de les reunions un cop aprovades.
També s’ha de fer de tant en tant uns còpia dels documents per si per error algú
esborres alguna cosa.

