ASSEMBLEA AMPA
HORA INICI: 9:00H
ASSISTENTS DE JUNTA:
☒Emma Fàbrega
☒Mar Pujol
☒Cristina Clé
☐Marga Molas
☐Yolanda Rodríguez
☐Neus Boadas

DATA: 23/10/2018

☒Ignasi Auquer
☐Rosa Casademont
☒Mia Benítez
☐Mònica Planas
☐Concepció Tarradas
☐Alèxia Sosa

☐Raquel Novillo
☐Lluís Palou
☐Josep Garcia
☒Marta Romera
☐Xoni Mata
☒Raquel Bosch

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la darrera assemblea. (Podeu llegir-la al següent enllaç acta
juny 2018)
2. Presentació del curs 2018-19 (assistència del Director Escola, Empresa Menjador
Serunión i Ajuntament)
3. Informació de les comissions (extraescolars, llibres, patis, higiene...)
4. Pressupostos 2018-2019 i Estat de comptes
5. Renovació càrrecs de la Junta de l’AMPA
6. Llei de protecció de dades, aplicació FAPAC
7. Precs i preguntes
NO EM DEIXA FER COMENTARIS A FORA: CALDRIA REVISAR MEMBRES JUNTA.
DONAR DE BAIXA A MÒNICA PLANAS, YOLANDA RODRÍGUEZ I CONCEPCIÓ
TARRADAS I DONAR D’ALTA A PARTIR D’ARA A VIOLETA, CRIS...

CONCLUSIONS / ACORDS
1. Aprovació de l'acta de la darrera assemblea. (Podeu llegir-la al següent enllaç acta
juny 2018)
Aprovada l’acta. Es penjarà com a provisional a la web.
Acta aprovada.

2. Presentació del curs 2018-19 (assistència del Director Escola, Empresa Menjador
Serunión i Ajuntament)
Serunión fa la presentació del projecte educatiu. Ens ho passen per poder-ho posar a la web.
Per temes de dietes, per exemple astringent, es recomana de comunicar-ho a la mestra.
Serunión proposa que en cas de dieta astringent es faci durant tres dies. L’assemblea ho
accepta. Es durà un control i es penjarà aquesta informació a la web.
En Salvador Parés, director de l’escola, explica que Sant Gregori és vila florida i des de
l’ajuntament es vol fer participar als nens/nenes de l’escola en el projecte. Es va proposar a
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l’escola d’intentar que cada jardinera que hi ha al pàrquing fos d’una classe. Es proposa que
siguin plantes remeieres i treballar aquest projecte.
La castanyada es farà el 31 d’octubre. Es farà a la plaça del poble a la tarda. Durant l’acte
els pares poden veure les danses i un cop s’han repartit les castanyes els pares poden anar
amb els seus nens/nenes.Es demana la col.laboració dels pares per torrar castanyes a partir
de les 13h.
Emma Fàbrega pregunta sobre les obres d’ampliació i Àfrica Masó, representant de
l’Ajuntament, respon que les obres d’ampliació de l’escola fa temps que estan licitades i que
es preveu que comencin a finals de novembre.El projecte és de 4 aules en dos pisos i un
porxo.
El director comenta que si algú arriba tard o ha de venir a buscar la mainada, l’entrada és
per la plaça del poble, per tal de tenier un millor control d’entrades i sortides a l’escola, com
demana el Departament d’ensenyament.
El director demana que es marquin les peces de roba amb el nom per tal de facilitar la
devolució de les que es perden. Es mirarà de buscar una manera per poder venir a buscar la
roba, horari, lloc...S’avisarà del protocol que s’acordi.

3. Informació de les comissions (extraescolars, llibres, patis, higiene...)
Comissió de patis
Amb els diners que es van aconseguir amb la convocatòria “Diners al Carrer” de la CUP
pel projecte de patis, s’han pogut fet diverses coses:
A l’ inici de curs es va poder acabar la caseta de fusta, posant unes parets a baix i uns
bancs. També s’ha fet la instal:lació de la gespa artificial del pati de P5, 1er i 2on. Falta
posar-hi la valla, que se’n farà càrrec l’ajuntament, i una barqueta petita.
Ara quedarà per fer el patí dels cicles mitjà i superior, que depenen de les obres
d’ampliació de l’escola.
Comissió d’higiene
La comissió va presentar un projecte per remodelar els lavabos de l’escola. L’ajuntament va
acordar que ho faria per fases i ja ha començat la primera fase. Les obres han començat i en
breu estaran acabades.
Comissió d’extraescolars
S’ha fet un curs més de mecanografia.
Es disculpen pel retard que hi va haver per la falta d’espais.
Es comenta que hi ha un correu específic d’extraescolars per tal de poder fer qualsevol
consulta i es pot veure a la web.
Piscina, ha començat a l’octubre. Esta quasi ple. Tot esta a la web de l’ampa, la inscripció es
pot fer amb un formulari penjat a la web. Es comenta que com que les inscripcions són peren
rigurós ordre d’inscripció, si hi ha algú que vol continuar el segon semestre l’activitat, tindrà
preferència. Això s’ha acordat a l’assemblea. Per tant, el segon semestre s’ompliran primer
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les places amb els que han començat el primer semestre, i després s’acabarà d’omplir fins a
les 40 places amb els nou inscrits.
Es demana des dels assistents que, com que les extraescolars són en rigorós ordre
d’inscripció, es provi d’avisar uns dies abans per email sobre quin dia s’obriran les
inscripcions.
Comissió de llibres
S’ha continuat amb Llibres text. El tema material no ha anat prou bé i es mira que l’any
vinent no s’oferti el material.
La comissió està contenta per l’estalvi (uns 1000 euros) que s’ha fet en el fet que no s’han
enviat a domicili.

4. Pressupostos 2018-2019 i Estat de comptes
Es fa un repàs de com s’elaboren els pressupostos en base a les dades de l’any passat. La
junta actual de l’AMPA ha procurat que cada any els pressupostos no generin beneficis ni
pèrdues, si no quadrar a 0 cada any.
Es comenta que els diners de la convocatòria de la cup els varem cobrar el curs passat i els
hem gastat aquest curs.
També que en l’acollida, aquest any no té pèrdues per primera vegada. Es proposa
augmentar el nombre de gratuïtats pels socis de 2 a 4. S’aprova en assemblea.
Hi ha ajuts a l’escola en pissarres, ordinadors, la revista, material, festes de Sant Jordi. I
col.laboració a les famílies de cinquè i sisè, a la festa de final de curs (per organitzar o per fer
el regal de sisè).
Acció social(explicat a la web a l’apartat de projectes)
És una partida que enguany augmentarà, i que es reparteix en ajudes per material, per
llibres o per reforç escolar.
L’ajuntament també te una partida per acció social i està bé per complementar-nos els uns
amb altres.
Esta bé que intervingui serveis socials ja que d’aquesta manera es pot valorar més
objectivament la necessitat d’ajuda.
També es comenta que no hi hauria d’haver cap nen/a que quedés exclòs de cap sortida
per raons econòmiques.
S’aproven els pressupostos presentats.

5. Renovació càrrecs de la Junta de l’AMPA
Es presenten la Violeta i la Cristina que són noves a la comissió de festes. Ara preparen la
castanyada i després la festa de nadal.
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S’han de renovar càrrecs. L’Emma vol deixar el càrrec i li agradaria l’any vinent poder fer el
traspàs.

6. Llei de protecció de dades, aplicació FAPAC
La Fapac dona un servei per 40 € l’any per tot el tema de la protecció de dades. S’aprova en
assemblea tenir aquest servei

7. Precs i preguntes
No hi ha preguntes

L’assemblea s’acaba a les 22:45 hores.
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