ASSEMBLEA AMPA
HORA INICI: 21:00H

ASSISTENTS DE JUNTA:
☒ Emma Fàbrega
☒ Mar Pujol
☒ Cristina Clé
☐ Marga Molas
☐ Yolanda Rodríguez
☐ Nom Assistent

DATA: 12 de juny de 2018

☒ Ignasi Auquer
☐ Rosa Casademont
☐ Mia Benítez
☒ Marta Romera
☐ Xoni Mata
☐ Nom Assistent

☐ Raquel Novillo
☐ Lluís Palou
☒ Josep Garcia
☒ Raquel Bosch
☐ Nom Assistent
☐ Nom Assistent

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació de l’acta anterior
2. Valoració del curs 2017-18
3. Festa final de curs
4. Renovació càrrecs de la Junta de l’AMPA pel proper curs
5. Calendari escolar 2017-18 (votació jornada continuada juny 2018)
6. Compra de llibres col·lectiva. Informació funcionament i quota de lloguer.
7. Precs i preguntes

CONCLUSIONS / ACORDS

1.-Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior
2. Valoració del curs 2017-18
Comissió de patis
Ampliació de l’escola: Les obres començaran al novembre ja que el departament ha
comunicat que el procés entra dins una nova llei de contractació pública. Degut al nou
govern i nous càrrecs públics tot es s’ha endarrerit una mica. També es mirarà de fer
les ombres i queda pendent de fer una reunió amb l’escola i l’ajuntament, per tal de
decidir què es fa amb les obres que falten.
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Pàg. 1

Comissió d’higiene.
Es va presentar el projecte a l’ajuntament i s’està valorant el tema de fer els lavabos
nous per fases.
Pàgina web
S’explica que la intenció de l’AMPA és de fomentar tota la comunicació i penjar tots
els documents a la web per tal que sigui més accessible a les famílies.
S’ha creat la newsletter per tal de fer avís de notícies rellevants per les quals calgui
rapidesa. L’Àfrica recorda que ja hi ha un servei de SMS per emergències, com
tancament per inclemències del temps.
La Marta comenta que per agilitzar les comunicacions és millor que s’enviïn els emails directament a la comissió que correspongui, que no enviar-los al genèric, per
evitar retards en les respostes.
Activitat de Piscina
Tothom està molt content amb el monitoratge de la Mari. L’única cosa rellevant és
que van haver de fer servir la piscina gran degut al gran nombre d’inscrits. De cares a
l’any vinent s’intentarà que la inscripció sigui directament a través de la web.
Una mare, pregunta si quan s’envia un formulari d’inscripció, tant de piscina com
Extraescolars, es podria generar una resposta de rebut amb les dades. La Marta
comenta que preguntarà a cesw si això és possible fent-ho a través de la web.
Comissió d’extraescolars
En principi tot bé, res a destacar excepte el comentari de tenir rebut de les
inscripcions.
Tallers de juny han sigut els mateixos que el curs passat.
Una mare demana si la preinscripció es podria fer per famílies per no haver de repetir
totes les dades. L’Emma ho preguntarà.
Protecció de dades
De cares al curs vinent s’haurà de fer tot el tema de la protecció de dades. Com que
l’AMPA té dades de totes les famílies, la comissió s’està mirant de quina manera es
podria fer. S’ha contactat amb la FAPAC que té algun recurs per tal de poder gestionar
aquest tema. Hi ha una aplicació que sembla que val uns 40€ l’any i es pregunta si
semblaria bé pagar aquesta quota. S’aprova la compra de l’aplicació.
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Comissió de menjador
Es comenta que potser hi hauria alguns pares interessats en menjar a l’escola. L’Àfrica
ho veu complicat per l’espai.
Una mare, pregunta sobre el tema dels menjadors escolars, del conflicte entre les
AMPES i el consell comarcal. Hi ha un problema amb la nova llei de contractació pel
qual els consells comarcals argumenten que les AMPES no poden fer la gestió dels
menjadors. Les AMPES argumenten que no depèn de la llei de contractació i que no
volen perdre la gestió de proximitat. La FAPAC dóna suport a les AMPES afectades. A
nosaltres no ens afecta perquè és la Mancomunitat qui gestiona el menjador.
Una mare, comenta que des que ha començat l’horari de la jornada intensiva, el bus
surt abans d’hora i arriba a les parades abans. L’Emma ho traspassarà a la direcció de
l’escola i es resoldrà.
3. Festa final de curs
Divendres 15 és el sopar. Se n’ocupen els alumnes de cinquè. A la tarda hi haurà les
exhibicions d’extraescolar i l’espectacle infantil a la pineda. Es comenta que no cal
ajudar amb el tema de taules i cadires ja que ho fan els de cinquè. El menjar el farà
l’empresa de càtering “a casa com a casa”. En Josep comenta que es farà la panera
amb la col·laboració dels comerços del poble. La panera es fa per poder pagar algunes
despeses de la festa.
4. Renovació càrrecs de la Junta de l’AMPA pel proper curs
L’any vinent hi ha força gent que plega de l’escola. Caldria que s’apuntés algú. I
faltaria algú a la comissió de festes.
S’ha de renovar la presidenta des de fa temps i caldria fer-ho ja, per poder fer el
traspàs correctament ja que d’aquí a dos cursos no tindrà cap filla a l’escola.
5. Calendari escolar 2017-18 (votació jornada continuada juny 2018)
Avui ha sortit el calendari del curs 2018-2019.
12 Setembre: Inici curs
21 Juny: final de curs
Vacances de nadal del 22 des a 7 gener
Setmana santa del 13 al 22 abril
Festius i lliure disposició: 29 Octubre, 2 Novembre, 7 Desembre, 1 i 4 de març
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Jornada continua: del 10 al 21 juny
Es fa votació a mà alçada per la jornada continuada del juny:
Vots: Sí 7 No 19 Abstenció 2
6. Compra de llibres col·lectiva. Informació funcionament i quota de lloguer.
La comissió s’ha reunit amb llibres text. Se’ls ha generat un dubte, si val la pena tornar
a fer enviament a domicili ja que l’any passat no va anar gaire bé, o tornem a un sol
enviament el setembre.
Es decideix que s’enviïn els llibres a l’escola i les famílies els vinguin a recollir dos dies
del setembre o bé se’ls trobaran a l’aula el primer dia d’escola en cas de no poder
venir.
Tema material Llibres text ha garantit que aquest any anirà millor.
Suggeriment que les llibretes siguin de diferents colors, l’Emma li comenta.
Reutilització: Es renoven varis llibres de medi i les famílies de 3er 4art i 5è hauran de
comprar un quadernet de medi per treballar amb projectes.
La quota de lloguer és de 2€ i la quota de l’AMPA segueix sent per família, de 36
euros.
Es revisaran els llibres de reutilització segurament el dia 5 de juliol o algun dia de la
primera setmana de juliol.
7. Precs i preguntes
Una mare pregunta si hi ha algun lloc per deixar xandalls i bates. Es comenta que sí,
que n´hi ha varis sota l’escala i a l’entrada. I que la caixa de l’AMPA es farà nova
perquè sembla que l’han feta servir per objectes perduts. L’Emma contactarà amb la
persona responsable.
Es demana col·laboració per fer la panera: Valvi, fruiteria, aventuramania.... I
finalment surten voluntaris/es.
No havent més preguntes.

L’assemblea s’acaba a les 22:20 hores.
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