26 de Setembre de 2017
Reunió junta de l’AMPA
Assistents: Emma, Rosa, Josep, Yolanda, Marta, Cristina, Raquel i Mar
Ordre del dia
Valoració sopar de fi de curs
Menjador
Actualització membres de la junta
Web
Comissió piscina
Comissió llibres
Comissió extraescolars
Tema espais
Comissió de xandalls
Subvencions
Comissió de patis
Comissió d’higiene
Tributació dels ajuts de menjador i transport
Suport al referèndum
Xerrades de seguretat d’internet per a pares i alumnes
1.Valoració sopar de fi de curs
Bona valoració en general del menjar i servei del sopar.
Es valora molt positivament el fet de canviar la xocolatada per coca i sucs.
El dia del sopar hi va haver una alerta d’un nen desaparegut; Es proposa pensar
algun tipus de protocol per tal de coordinar més bé a tota la gent.
2. Menjador
Hi ha alguna queixa del menjar. En Josep i Emma aniran algun dia a dinar-hi si és
possible i veure com va.
D’altre banda s’agraeix a Serunion el fet de triturar el menjar a una nena amb
aparells a la boca.
3. Actualització membres de la junta
S’actualitza el llistat dels membres de la junta
4. Web
La Marta i en Joan Marc s’encarregaran de la nova web.
5. Comissió Piscina
La Marta explica les incidències, totes resoltes.
Si un nen per raons de salut justificades no pot acabar el curs, se li abonarà
l’import del que quedi i l’AMPA assumirà el que calgui.
El monitoratge torna a ser a càrrec de La Patuleia.
La rati és de 1 monitor per 10 nens, però si es veu la necessitat, es podria
augmentar amb 1 monitor més.

Tema factures, Geieg, autobús i monitors, les rebrà la Marta i li passarà a la Cris.
6. Comissió de llibres
Poques incidències amb els llibres i moltes en el material.
Hi ha 3 famílies becades i s’estableix un protocol amb serveis socials perquè
aquestes famílies puguin pagar els llibres de mica en mica.
7. Comissió extraescolars
Es va fer la reunió amb molt poca assistència de les famílies, que va ser més o
menys de 10 famílies.
Es proposa que en els propers anys es podria fer la reunió d’extraescolar el mateix
dia de la reunió de P3.
Com sempre hi ha hagut incidències dels que s’apunten tard...
La Cris li passa a la Rosa el llistat de les famílies que encara no han pagat la quota
d’AMPA.
8. Tema espais
L’Emma explica que la directora de l’institut necessita el pavelló per els alumnes
de l’institut. Es va parlar de compartir-lo.
Un cop començat el curs, es veu que hi ha un altre tema a resoldre, el soroll. S’ha
parlat amb l’Ajuntament i l’Institut i, de moment, s’acorda compartir mig pavelló i
mirar de no jugar a futbol per reduir el soroll. Si cal, més endavant es tornarà a fer
una altra reunió.
9. Comissió de xandalls
El nou model de xandall ha agradat molt.
Una remesa de bates no ha sortit massa bé.
La Yoli anirà a parlar amb ells.
10. Subvencions i pressupost AMPA.
L’Ignasi es compromet a fer-ho.
Hem de mirar entre tots de justificar amb factures totes les activitats de l’AMPA.
El proper mes hauríem de començar les gestions de les subvencions.
11. Comissió de Patis
Aquest estiu es va començar la reforma del tercer pati, falten cosetes que s’aniran
fent durant aquest mes.
12 Comissió d’higiene
Aquest estiu s’ha fet un millora al lavabos, però queda molt per fer.
Com que encara hi ha paletes a l’escola, esperarem a veure què fan i després ens
posem a la feina.
13. Tributar les ajudes de menjador i transport.

Algunes famílies que reben ajut del Consell Comarcal del Gironès van preguntar si
calia tributar o no l’ajuda (perquè des de l’any passat el consell la notifica a
l’Agència Tribut{ria).
No queda clar si aquesta ajuda esta exempta o no de tributar. L’Emma insistir{ al
consell que demani a l’Agència una nota informativa.
14. Suport al comunicat de la FAPAC i comunitat educativa a favor de la
democràcia
Es vota per unanimitat el suport al manifest
15.Xerrades de seguretat d’internet
Es proposa que estaria bé fer xerrades per a pares i alumnes sobre seguretat
d’internet i xarxes socials.
S’acaba la reunió a les 23:14

