Acta de la reunió del 02
de març de 2018
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Comissió extraescolars
3.- Sociabilització llibres i Sant Jordi
4.- Valoració Assemblea
5.- Preu Ampa i full informació
6.- Precs i preguntes
S’inicia la reunió a les 21:30h.
Assistents:
 Junta de l'AMPA: Sonia Afuera (presidenta), Amory Ceridwen (viceoresidenta),
Carme Diaz (secretaria), els vocals Maite Batalla, Anna Vila, Silvia Garcia, Marga
Bernárdez, Eva Pérez, Alma Hayes i Mireia Valls i el coordinador d’extraescolars
Cristian
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió
Punt 2: Comissió extraescolars
Es mantenen les mateixes activitats.
El grup de dansa de 5è i 6è es treu perquè fa molts anys que ja no surt. S’ofertarà
P3 encara que es possible que no surti. Els petits faran dansa psico, els mitjans jazz
i els grans funky (s’especificarà que es farà per grups).
Es proposa fer una classe oberta a finals de setembre abans de que comencin les
activitats.
El David continua amb circ i ioga. Es possible que dimarts tarda tingui un forat. Estan
mirant si es podria fer alguna cosa.
Anglès : Tenim clar que no volem llibres amb els petits. Encara que estem molt
contents amb ells, si no s’adapten haurem de buscar una altra acadèmia.
Hauriem de fer un contracte o acte de serveis amb totes les empreses perquè quedi
clar que és el que entra, el que no i els acords als que arribem.
Es proposa deixar els dimecres lliures perquè el Cristian pugui fer futbol sala amb els
nens.
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Al juny es pagaríem 10€ per reserva de plaça (encara que no es faria el 15%
descompte com altres anys).
Si l’extraescolar del migdia falla, el monitoratge ho farien les monitores del menjador
i l’Ampa l’hauria de pagar. S’hauria d’acordar aquest protocol amb GRSana. S’hauria
de fer un protocol tant de matins com de tardes per si fallés quansevol activitat i
porsar-ho en el full d’inscripció per que les famílies ho tinguin.
Comentar en el consell escolar que si no surtis anglès de dimarts i dijous buscaríem
de fer unes altres activitats com teatre o batukada.
Es proposa consultar amb un gestor el tema del contracte de voluntariat i revisar els
sous.

Punt 3: Sociabilització llibres i Sant Jordi
La comanda ja està pagada i s’ha vist que amb Comercial Girona surt millor de preu
i dóna menys feina que contractant directament amb les editorials.
Ens tornen a deixar llibres per vendre per Sant Jordi. Hem de veure quin dia farà la
festa l’escola. Es proposa vendre roses, pastissos i llibres com l’any passat.
Punt 4: Valoració Assemblea
Cada comissió farà els seu anàlisis i a la propera reunió ho mirarem
Punt 5: Preu Ampa i full informació
Hi ha dues famílies amb impagats de menjador i servei matinal. Parlarem amb
direcció per si coneix els motius de cada família.
Pel que fa als tickets de menjador, al TPPV apareixen els tiquets pendents i fins
que no es paguen no es poden comprar més.
Les portes obertes de l’escola és el dia 15/03 l’Itziar i la Silvia revisaran els fulls
d’informació dels pares. Direcció ens demana monitors per aquest dia.
Punt 6: Precs i preguntes
Xerrada de competències. S’està fixant una data per fer la reunió. Un jurista de
la FAPA parlarà en contra de les proves i els mateixos ens estàn buscant algú q
parli a favor.
En el consell escolar es van proposar diferents millores per l’escola : equip de so,
insonorització de les classes, cortines, arreglar l’entrada, millorar la biblioteca,
tablets, pantalles digitals ... pati.
Entre les propostes de millorar l’entrada o la biblioteca nosaltres triem la
biblioteca (i pensem que per millorar l’entrada es podria fer una comissió, igual
que la del pati), encara que si cal material que ens ho comentin.
També prioritzem les dues pantalles digitals que falten per sobre de les tablets
que demanen.
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Pel que fa al cas del vetllador de menjador pels nens amb necessitats especials,
quan renovem el contracte amb GRSana mirarem aquesta clàusula. De moment
ens informem i ho mirem a la propera reunió ja que de moment cap nen amb
necessitats especials es queda a dinar a l’escola

Es proposa que la propera reunió serà el dia 6 d’ Abril
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Presidenta,
Sonia Afuera

La Secretaria,
Carmen Diaz
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