REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA
HORA INICI: 21:15H

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

DATA: 23/01/2018

☐ 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- Informacions diverses (comisions)
2- Web
3- Model de decaració 347
4- Sopar

CONCLUSIONS / ACORDS
1.Informacions diverses:
La Raquel comenta la informacio rebuda sobre una xerrada d’alimentació saludable: es farà el
proper Dimecres 7 de febrer a 17h a l’auditori Josep Irla.
També comenta que la Marisa:
- Vol activar un club de lectura i va demanar d’enviar una informació a través de
l’AMPA.
- Té ganes d’iniciar un projecte de suport lector a la biblioteca. Cal parlar amb ella per
mirar com es podria gestionar.
L’Emma comenta que l’Anna Diez, està de baixa, i que els temes de secretaria de l’escola ara
cal vehicular-los a través d’en Salvador.
La Mar comenta que l’Ajuntament ja ha posat la sorra homologada a l’espai de la caseta.
D’aquesta manera ja està tot en ordre. I respecte a la comissió d’higiene, s’ha parlat amb en
Salvador per tal d’iniciar el projecte.
L’Emma explica sobre les inversions a l’escola, s’han comprat 12 tablets per l’escola i que la
reparació d’unes persianes que no tanquen ho assumirà l’ajuntament.
L’Emma s’informarà a Justícia sobre com comunicar el canvi de càrrecs de la junta directiva de
l’AMPA al resgistre d’associacions.
2.Programa suport per les famílies.
S’estan programant unes xerrades per les famílies. L’horari serà de 15 a 16:30h.
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Hi ha diferents temes oferts, però com que només se’n poden fer 3, per votació, aquest curs
es prioritzaran: límits i normes, gestió d’emocions i tecnologies. Se’n farà una cada mes i es
publicarà a la web.
3.Tema web
La Marta explica que va demanar a cesw, que quan dissenyessin la nostra web, fos visual,
fàcil, intuïtiva…. I globalment tothom creu que s’ha aconseguit.
Es parla de les noves bústies de correus electrònics que s’han creat lligats a la web nova: n’hi
ha una de general, una per la comissió de delegades, una per la comissió d’extraescolars i una
per la comissió de llibres. Es marquen uns responsables per visualitzar els mails que vagin
arribant, la Raquel mirarà la de delegades, la Marta la general, la Rosa la d’extraescolars, i la
de llibres es parlarà amb la comissió el responasble.
També es comenta que a partir d’ara les actes de totes les reunions es faran amb plantilla per
poder donar una uniformitat als documents que es penjaran a la web.
La Marta ha fet un manual de com funciona l’administrador de la web, ja que va anar a fer el
curs a l’empresa de Cap empresa sense web.
4.Model de declaración 347
Degut a la compra per un valor superior a 3000€ a hiper escola que es va fer per les pantalles
digitals, ens han enviat la informació per fer la declaració del model 347. Però després de
consultar-ho, sabem que no cal fer-la perquè estem exempts.
5.Sopar
El sopar de final de curs serà el 22 de juny, ja que és l’últim dia d’escola.
Es preguntarà si els de cinquè ho volen organitzar.
La Marga s’excusa que no pot venir.

La reunió s’acaba a les 22:45 hores.
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