REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA
HORA INICI: 21:00H
ASSISTENTS DE JUNTA:
☒Emma Fàbrega
☒Mar Pujol
☐Cristina Clé
☒Marga Molas
☐Xoni Mata
☐Anna

DATA: 20 Novembre 2018

☐Ignasi Auquer
☐Rosa Casademont
☐Mia Benítez
☐Marta Romera
☐Cristina
Nom Assistent

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

ORDRE DEL DIA
1. Taller de Nadal
2. Acollida, necessitat d’un monitor més
3. Comprovar que hem demanat subvencions
4. Aplicatiu Lant Advocats de protecció de dades
5. Model 347
6. Varis

CONCLUSIONS / ACORDS
1. Taller de Nadal
Es diu d’enviar un recordatori a les delegades per tal de poder tenir gent per fer el detall dels
mestres.
Es comenta que l’Ajuntament/Joventut ens han avisat que el mateix dia hi ha “El Pot petit i
coincideix. S’avança l’hora per tal que es pugui anar als dos llocs.
L’Alèxia ho te tot preparat. S’ha quedat a les 10h per preparar la sala i el material del taller.
El primer torn serà a les 15:30h i el segon a les 17:30h.
La Raquel tindrà les llistes de totes les persones (equip docent, bibliotecàries…) als quals cal
fer el regal.
2. Acollida
Es va dir en assemblea que de les 2 gratuïtats actuals estudiaríem si es podia passar a quatre,
donat que aquest any per primera vegada hem tingut algun benefici.
Però sembla que aquest any hi ha molt més nens (d’uns 60 de l’any passat a 80 actuals) i la
Raquel creu que faltaria un altre monitor, per complir adequadament les ràtios i donar més
qualitat al servei.
S’ha demanat pressupost a Plagesport i sembla que quedarà en bona part cobert per
l’augment de mainada observat el més d’octubre.
S’acorda que comença un monitor més i seguir amb les 2 gratuïtats actuals.
L’Emma comenta que estaria bé que hi hagi algú que se n’ocupés una mica. La Violeta es
compromet a mirar de donar un cop de mà.
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3. Subvencions.
Tema subvencions està tot en marxa. Demanat a la Mancomunitat 5.000€.
4. Aplicatiu Land Advocats
Estem donats d’alta en el servei de Lant Advocats, ofert per la FAPAC i ara s’han d’entrar les
dades per poder rebre les recomanacions sobre tot el tema de la llei de protecció de dades.
5. L’AFA de l’institut fa el 347.
L’AMPA vam deixar de fer-lo en considerar que no calia, però per les subvencions tornem a
tenir el dubte. La Cristina ha fet la consulta a un gestor i estem a l’espera.
6. Varis
La jubilació de la Maria Àngels és el proper 18 de desembre. Es comenta que el regal ja està
en marxa.
La Violeta comenta que per demanar coses a l’Ajuntament ens hauríem de donar d’alta
digitalment amb les dades de l’Ampa. S’ha de donar Cif i correu de l’ampa.

La reunió s’acaba a les 23:05 hores.
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