ASSEMBLEA de MARES i PARES
Dimarts 24 d’octubre de 2017
21h (en 1a.convocatòria)
21’15h (en segona convocatòria)

Sala d’actes de l’escola (entrada per Plaça del poble)

Ordre del dia
1.Presentació del nou curs (intervenció de la direcció de
l’Escola, de l’empresa de monitoratge de menjador i de
l’ajuntament si s’escau).
2.Accions junta AMPA en relació a 1-O.
3. Balanç econòmic i presentació del pressupost pel nou
curs.
4. Situació de les diferents comissions (extraescolars,
llibres, delegades...)
5. Patis nous.
6. Situació servei acollida matinal (proposta de nous
preus)
7. Renovació d’alguns membres de la junta.
8. Precs i preguntes

1. PRESENTACIÓ DEL CURS
Serunion (empresa adjudicatària del menjador) fa la presentació del funcionament del
menjador.En Salvador (director escola) fa la presentació del curs.
Un pare demana a veure si és possible veure el que fa el seu fill a la classe. Es respon que ja hi
ha el blog i que regularment es va passant info del què fan. I que hi ha ocasions on l’escola fa
portes obertes o demana la col.laboració dels pares com la diada de Sant Jordi.
Tema migdiada: Serunion va comprar uns llitets però per tema d’espai no es pot fer aquest
curs.
Tema patis: en Salvador explica que la gespa nova ha anat molt bé, ja que ara no es juga
només a futbol sinó que els nen s’hi estiren i s’aprofita per més coses.
L’Àfrica Masó per part de l’Ajuntament de Sant Gregori comenta que si tot va bé l’any que ve
ja estarà l’ampliacio de l’escola i tots els patis arreglats.
Respostes a les preguntes i dubtes:
L’Àfrica comenta que de part de l’ajuntament els queda acabar el pati i l’ampliació de l’escola.
Aquest any es l’últim que s’utilitzaran les aules de l’institut per alumnes de l’escola.
Es comenta que a l’institut de moment arriba fins a 4art. Es vol intentar fer un batxillerat, de
30 i pocs alumnes, per tant molt específic, de música o arquitectura …
Enguany l’Institut ha de fer ús del pavelló en la franja abans de les 9h i ha calgut consensuar
com compartir el pavelló. Tant l’Emma com en Salvador comenten que s’ha arribat a un bon
acord per compartir els espais disponibles.

2. Accions sobre 1 oct.
L’Emma, com a presidenta AMPA, explica que la junta de l’Ampa va enviar un comunicat a les
famílies secundant el comunicat de la FAPAC que rebutja tots els actes de violència i accions no
democràtiques. S’ha parlat amb l’escola per emprendre les accions que es considerin
necessàries per a fomentar la convivència i la llibertat de tota la mainada a tenir les seves
pròpies ideologies.
Emma explica que aquest any la junta ha decidit no participar a la Loteria Nacional, però deixa
oberta la possibilitat que altres famílies de l’AMPA ho puguin entomar. Cap família de les
presents a la reunió s’ofereix a fer-ho i, per tant, enguany no es participarà a la loteria
nacional.
Emma expressa el suport de la junta d’AMPA a la tasca que fan els mestres de l’escola i els
expressa el convenciment de la junta del fet que treballen amb total professionalitat i sense
partidismes ideològics. En Salvador ratifica que això és així.

3. Balanç econòmic
L’Ignasi Auquer, tresorer, explica l’estat de comptes, dient que sempre és conservador a l’hora
de fer-los.
Aquest any surt un balanç positiu de 2500 euros respecte a anys passats que ens sortia sempre
negatiu. La raó és que el servei d’acollida ja no és deficitari com era i s’ha augmentat els
ingressos de socis AMPA (mantenint la quota)
L’Ignasi explica les ajudes que s’han fet a l’escola: Patis, pissarres digitals...
Hi ha activitats que s’autofinancen com piscina, sopar de fi curs, regals a Mestres i alumnes de
sisè…
Es comenta que les inversions que fa l’Ajuntament a l’escola, i les subvencions que l’AMPA rep
per part de la Mancomunitat.
Es comenta tot el que es fa des de l’Ampa per afavorir els socis: 2 gratuïtats servei acollida
mensuals, pagament dels ports de l’enviament de llibres, servei de reforç, descompte del 10%
famílies monoparentals i numeroses en el servei de d’acollida, ajuda en la compra de llibres
per a famílies que no poden pagar amb informes de serveis socials …
Es demana que si algú té altres propostes que puguin afavorir els socis, seran benvingudes.
4. Informació comissions.
Comissió extraescolars
Es comenta que es fa difícil trobar espai per fer les activitats.
La Rosa explica com s’organitzen i que procuren tenir content a tothom. Es demana que
s’envïin els correus a extraescolars (extraescolars@ampaagustigifre.com) i no a l’Ampa.
Es comenta que els de sisè com que tenen assaig de pastorets, la comissió ja parlarà amb les
empreses perquè no es cobri la mensualitat el primer mes.
S’explica que els de sisè cada any fan els pastorets.
Comissió de delegades
La Raquel explica com va la comissió i que d’aquí 2 setmanes es farà la primera reunió.
Comissió de llibres
L’Emma fa la presentació del membres de la comissió. Explica com funciona la reutilització i la
compra col.lectiva de llibres. Explica que ara es fa a través d’una empresa, ja que s’estalvia
molta feina. Explica que aquest any com a novetat es rebien a casa en comptes de directament
a l’escola. La valoració per part de la comissió és que per la gent que només va demanar llibres
sembla que hi ha hagut poques incidències, però que per les famílies que van demanar
material, n’hi ha hagut més. L’any vinent li sembla que serà millor no ofertar el material, a
menys que l’empresa pugui garantir una millora del servei.

Comissió de patis
Explicat prèviament, es continua treballant en el tema de millora de patis i es valora molt
positivament el que s’ha fet.
Comissió d’higiene
Nova comissió, de moment s’ha fet alguna millora estructural als lavabos aprofitant que hi ha
paletes.
Castanyada
S’explica que es torren les castanyes, que a partir de de 2:30 es demanen voluntaris per
ensobrar castanyes, i s’explica com funciona la castanyada.
Comissió de piscina
Hi ha uns 30 nens apuntats. La Patuleia porta el monitoratge.
Comissió web
En Joan Marc s’encarregarà de la web
Servei d’acollida
Es planteja introduir un nou preu de servei d’acollida: preu de mig mes. Els preus quedarien
com indica la taula. S’aprova preus de mig mes.
Activitat : Servei d’acollida
Període : setembre a juny
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5. Renovació dels membres de la junta
Nous càrrecs:
Mar Pujol: secretària, en substitució d’Alba Romera a qui s’agraeix la seva tasca.
Marta Romera: piscina
Mónica Planas: últim any d’extraescolars
Yoli Rodríguez: últim any a festes
L’Emma segueix demanant el relleu com a presidenta
6. Precs i preguntes
NO n’hi ha
S’acaba la reunió a les 22:58

