REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA
HORA INICI: 21:10H

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

DATA: 22/05/2018

☐ 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.- Sopar de final de curs
2.- Comissió de llibres
3.- Comissió de patis
4.- Protecció de dades
5.-Web
6.-Comissió de menjador
7.-Varis

CONCLUSIONS / ACORDS
1.- Sopar de final de curs.
El cartell el pot fer la Marta. Posarà els logos dels participants. Agraïments posarà només els
que ho fan gratuïtament.
La Xoni confirmarà el preu del sopar.
La Mar confirma si la Sílvia pot fer l’espectacle.
El músic va demanar cobrar 50€ més i s’ha aprovat.
La comissió d’extraescolars ha enviat correu per veure qui pot col·laborar en les activitats de
la tarda.
Tema panera: en Josep passarà la llista de comerços en els quals es pot anar a demanar si
volen col·laborar amb la panera.
Ja està demanat a Serunion coques i sucs i confirmat que accepten.
Ja està demanat a l’ajuntament espais, taules, cadires, escenari i lloc alternatiu en cas de pluja
al pavelló.
2.- Comissió de llibres.
Es reuneixen el 8 de juny amb Josep Lluvera de Llibres text per concretar com es farà de cares
a l’any vinent.
L’escola vol canviar el llibre de medi de tercer i quart i caldrà comprar aquests llibres. A més,
des de primer a quart també volen incorporar un quadern de Santillana per treballar més amb
estil de projectes, i no seria de reutilització. L’escola també ha demanat si seria possible que el
llibre de castellà de cicle mitjà passi a ser de reutilització.
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Hi ha un pare de l’escola que treballa a Santillana i mirarà de fer una oferta pel que fa al
quadernet. Segons l’oferta es decidirà si es compra des de l’escola i es paga amb quota de
material o es fa amb la compra col·lectiva.
Un amic de l’Agnès ha escrit un llibre sobre la fada de les dents. Ens fa la proposta de
demanar al col·legi d’odontòlegs de Catalunya aquest llibre, per tal de poder regalar-ne a P5 i
a Primer.
3.- Comissió de patis
Presentat el projecte del pati nou.
Ja hem cobrat els diners de la Cup i es proposa acabar la caseta. S’ha demanat pressupost al
Fuster de Canet.
També s’estan mirant altres propostes i pressupostos.
Es proposa buscar un paleta perquè acabi la cuineta.
4.- Protecció de dades
Hauríem de tenir el consentiment explícit de les famílies perquè entra en vigor el nou
Reglament Europeu de Protecció de Dades.
L’Emma ha parlat amb en Lluís per veure de quina manera podríem fer-ho.
També es consultarà a CESW si es pot fer algun formulari des de la web que ens serveixi per
tenir aquest consentiment. Se n’ocuparà la Marta. Per altra banda, des de CESW ens han
confirmat que els Formularis que enviem des de la nostra web ja compleixen la nova
normativa.
La FAPAC ha ofert un aplicatiu per adaptar-se a la nova llei. L'acord establert amb Lant
Advocats incorpora una assegurança de protecció de dades que cobreix sancions de fins a
60.000 euros amb retroactivitat il·limitada i un certificat individual d’assegurança de la
companyia AIG. El cost de l'alta a l'aplicació i el manteniment és de 40 euros + IVA a l'any. A
més, incorpora consultoria i defensa jurídica en matèria de protecció de dades. Discutirem
sobre si ens resulta útil o no i ho presentarem a l’assemblea en cas que sí.
5.- Web
La Marta comenta que ha parlat amb CESW per poder fer les inscripcions de la piscina del
proper curs a través d’un formulari de la web. Que properament ho treballarà per tenir-ho
llest al setembre.
Newsletter. Se n’ha enviat una de benvinguda perquè les famílies sàpiguen que s’han subscrit.
6.- Comissió de menjador
En Josep comenta si hi ha hagut queixes del menjar, perquè ell n’ha rebut.
Es fa la proposta que els pares puguin anar a dinar a l’escola, pagant el preu del menú que
pertoqués. Cal parlar del tema amb Serunion i l’escola per veure si seria viable o no.
7.- Varis
 Les disfresses de Sant Jordi es guardaran a l’armari de cal bolet
 S’ha comentat el tema dels missatges de Serunion de baixa del menjador en jornada
intensiva, es demana que de cares a l’any que ve es faci una mica més entenedor.
 Tema gratuïtat transport i menjador. No queda clar si s’ha de tributar o no, però de
momento no s’ha pogut aclarir demanant a FAPAC, Consell comarcal, Gestors i
Agència Tributària.
 Les diferents comissions, que organitzen activitats en les quals cal que els participants
siguin socis de l’AMPA, seran les responsables de comprovar el llistat, que es generarà
a través de la web de llibres text en fer la compra col·lectiva i que la Tresoreria
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completarà amb els que es fan socis més tard per transferència bancària.
Es busca un dia per l’assemblea: 12 de juny
La Rosa ens comunica que l’Anna Armengol forma part de la comissió d’extraescolars.

La reunió s’acaba a les 22: 51hores.
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