Acta de la reunió del 7
d’octubre de 2016
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Presentació tancament econòmic curs 2015-16
3.- Festa de la castanyada
4.- Renovació de la junta i col.laboradors
5.- Conveni biblioteca i editorials
6.- Loteria i calendaris
7.- Extraescolars
8.- Precs i preguntes

S’inicia la reunió a les 21:00h.
Assistents:
 Junta de l'AMPA: Amory Ceridwen (presidenta), Carme Diaz (secretaria), els
vocals Mireia Valls, Sonia Afuera, Itziar Franco, Maite Batalla, Nuria Torrents,
Eva Perez, Isabel Aguilera (administrativa).
 Patricia Martinez i Mª Josep Mascarell (comissió festes)
 I les mares Rosa Hernández (P4), Eva Casamitjana (P4), Silvia Garcia (P4),
Marga Bernardez (1r i 5è), Alma Hayes ((P3 i 1r), Mireia Mas (P4 i 2n)
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova acta de la reunió anterior.
Punt 2: Presentació tancament econòmic curs 2015-16
Se’ns fa arribar el tancament de l’any 2015-16 i el pressupost del 2016-17 que es
mostraran als pares en la propera Assemblea del mes de desembre.

Punt 3: Festa de la castanyada
Es farà el proper dia 23.
Es faran pastissos per recollir diners pel projecte de pati. Es penjaran cartells per
que la gent que vulgui fer pastissos s’apuntin. La Patricia proposa que a més a més
de pastissos es puguin fer galetes i panellets.
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La Sonia farà els papers i l’ Eva i la Nuria els penjaran a infantil i primaria. L’Alma
els recollirà i els portarà a l’ Isabel.
Es farà un cartell per la castanyada amb una explicació del que consisteix la festa i
de l’horari.
L’ Amory demanarà a direcció material per poder fer el taller i la Patricia ens farà
arribar el dibuix de la castanya que es farà servir en el taller.
Demanarem a la deixalleria un bombo de rentadora per coure les castanyes.
Parlarem amb GRSana per veure que ens poden donar per la festa.
Mirarem a veure si l’Ivan es pogués fer càrrec de la música.
Punt 4: Renovació junta i col.laboradors
La Sonia es proposa com a presidenta sempre i quan l’Amory
vicepresidenta i la resta de comissions es vegin reforçades.

continuï com a

De moment la comissió de comunicació es veurà reforçada per Marga Bermúdez,
Mireia Valls, Mireia Mas, Silvia Garcia, Alma Hayes i Itziar Franco.
Es reuniran i miraran entre elles per veure com s’organitzen i com es reparteixen
les diferents tasques.
La Marga Bermúdez ens representarà en la comissió de pati.
La Mª Josep Mascarell i la Rosa Hernàndez s’ofereixen per donar un cop de mà a la
Juliet amb la tresoreria.
La comissió de festes estaria formada per Patricia Martinez, Nuria Torrents, Mª
Josep Mascarell, Alba Ballus i Yolanda.
La comissió de menjador continuarà amb l’Anna Vila. I la d’extraescolars per l’Eva
Perez, la Nuria Torrents i amb l’ajut de l’ Isabel Aguilera i el Cristian Vilchez.

Punt 5: Conveni biblioteca editorials
Anirem a parlar amb la biblioteca per veure quins llibres poden recomanar als
pares per ajudar en l’educació dels nostres fills.
Per Sant Jordi es proposa fer una paradeta de llibres per recollir diners pel
projecte del pati. Parlarem amb Comercial Girona per que ens ofereixin llibres
infantils, juvenil i adults. Ens portaran un lot de llibres i només he de pagar els
que venem (ens fan un 25% de descompte). També es mantindrà l’intercanvi
de llibres com es feia fins ara.
Punt 6: Loteria i calendaris
S’estan fent les fotos pels calendaris. Aquest any afegirem en els calendaris les
festes de l’ampa (carnestoltes, sant jordi, fi de curs, castanyada....etc)
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Es farà la carta de la loteria que aquest any es començarà a repartir per
infantil.
Punt 7: Extraescolars
Al novembre es faran portes obertes de les activitats que no han sortir per
veure si es poden dur a terme (ciències, manualitats, dansa de 3r i 4rt, anglès
de 2n i 3r, robòtica de 5è i 6è, jocs de lògica, zumba per a famílies, hip hop i
teatre musical)
Es vol intentar obrir un altre grup de fun esglish ja que hi ha cinc nens en llista
d’espera. I d’anglès acadèmic i circ de la tarda es vol intentar que s’apunti
algun nen més ja que només hi ha vuit nens i només que s’esborri un l’activitat
no es podria fer.
Hem deixat de treballar amb Tendel. Ara treballem amb la jefa del Cristian.
Punt 5: Precs i preguntes
Creuen que seria convenient que a les reunions de P3 hi hagués algun membre
de l’AMPA per explicar que fem.
Forat del carrer al costat del riu davant de l’escola. Demanarem a l’escola si ha
fet alguna petició a l’ajuntament i si no es farà una instància.
En la reunió amb direcció ens comenten si passaríem d’AMPA a AFA. També ens
demanen un nou logo (demanarem una pluja d’idees als nens).
Hi ha un grup d’excursions que una vegada al mes fan sortides. Es vol proposar
que això es fés des de l’AMPA i fer un blog. Això ho podria portar la Maite.
Per l’Assemblea s’hauria de mostrar als pares que fa realment l’AMPA ja que
molts d’ells pensen que només ens dediquem a preparar les festes i no saben
que portem el menjador, les extraescolars, aconseguim eines per l’escola
(projectors, ordinadors, pantalles tàctils, fotocopiadora,.... etc)
Seria bo fer una memòria de les activitats per saber que es fa, com es fa i el
pressupost que hi ha i així ja ho tindríem pels propers anys. La Mireia s’ofereix
per fer una plantilla.
Ens comenten que la comissió de pati farà una presentació el proper dia 4/11 a
on es passarà un powerpoint. El benefici obtingut amb l’estalvi energètic es
farà servir per fer millores en el pati.
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La presidenta,
Amory Ceridwen

La Secretaria,
Carmen Diaz

Acta reunió Junta AMPA Pinetons (07/10/2016)

Pàgina

3

Acta reunió Junta AMPA Pinetons (07/10/2016)

Pàgina

4

