REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA
HORA INICI: 21:10H
ASSISTENTS DE JUNTA:
☒ Emma Fàbrega
☒ Mar Pujol
☒ Cristina Clé
☐ Marga Molas
☒ Yolanda Rodríguez
☒ Cristina

DATA: 18/09/2018

☐ Ignasi Auquer
☒ Rosa Casademont
☐ Mia Benítez
☒ Marta Romera
☐ Xoni Mata
☒ Anna

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

ORDRE DEL DIA
1- Noves incorporacions a la junta
2- Comissions
3- Inici curs

CONCLUSIONS / ACORDS
La Marga es disculpa que no pot venir
1. Noves incorporacions
Incorporem a la junta la Violeta, la Cristina, que s’afegeixen a festes i l’Anna que
s’afegeix a extraescolars.
Hi ha la possibilitat que dues altres mares s’incorporin a menjador, ja hi són a l’escola
bressol.
2. Comissions
Comissió de delegades: La formen Raquel i Mar
Organitzar taller de nadal, contactar amb l’Alèxia. Mirar si es pot fer 1 de desembre
Comissió de llibres: la formen Emma, Xoni, Roser, Marta i Neus
Incidències de l’enviament llibres curs 2018-2019:
-Tema llibretes de cinquè, que no eren les que tocaven
-Una família va rebre els llibres a casa seva una mica tard, el nen va començar sense llibres
per un dia.
-Obrir comandes el setembre ha generat alguna incidència, de retards més llargs del previst.
Caldrà plantejar-se si es fa o no el proper curs.
-Es comenta que l’any vinent el material no s’oferti, perquè és la principal font d’incidències
i les ha de resoldre AMPA o escola.
-L’ atenció telefònica de llibres text no és gaire bona.
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Tema llei de protecció de dades. S’hauria de refer la butlleta que es dóna a les famílies amb
tot el tema de la protecció de dades o mirar a veure com ho fem. Es demanarà en assemblea
si adquirim l’aplicació de la FAPAC (cost 40 euros anuals).
Abans, l’Anna proposa de fer com Serunión enviant un missatge.
Web i gestió de correus.
La Marta diu que hi havia molts correus fent moltes preguntes d’extraescolars, acollida…. I
entre la Marta i l’Emma van anar contestant.
Piscina
La Marta comenta que la inscripció de piscina està oberta i s’ha posat com a noticia a la
web.
Hi ha 12 inscrits només de P3
La reunió de piscina que en principi és per demà, la Marta fa les gestions, reservar sala,
enviar correu…
Comissió d’extraescolars: La formen la Rosa, Raquel, Lluis, la Mia i l’Anna.
Falta fer el llibret amb les extraescolars, més o menys hi haurà les mateixes ja que per tema
dels espais no se’n poden posar més
Volen enviar la informació el divendres.
L’Emma ha passat els socis d’AMPA per veure qui ha pagat i qui no i poder reclamar el
pagament de la quota per tal de poder fer les extraescolars. Cal informar a les famílies que
per gaudir de les extraescolars s’ha de ser soci.
Es comenta que de moment ja hi ha prou gent a la comissió i que van bé. Els correus els
miren entre tots.
Comissió de festes. Hi ha la Cristina i la Violeta.
La Yoli fa el traspàs de la comissió.
Es comenta les diferents festes: castanyada, nadal, fi de curs.
Tema de xandalls i bates, també l’assumeixen la Violeta i la Cristina.
Emma els hi passa el contacte de l’Erica, que fa el tema de reutilització de les bates.
Comissió de patis: Mar
S’explica el tema de la caseta, que ja està acabada.
Tema gespa del pati de primària, en ser tan car el primer pressupost, es mirarà de buscar un
altre proveïdor.
Les obres de renovació del pati que falta estan pendents de les obres d’ampliació de
l’escola.
Comissió d’higiene. Mar, Raquel
S’explica que el lavabos ja estan en marxa i la primera fase s’acabarà cap a final de mes.
El tema de raspallar les dents encara està parat per raons d’higiene.
Comissió de menjador
Ara ho gestiona en Josep.
Hi ha dues mares que estarien interessades en entrar a la comissió. La Judit i la Lídia.
L’Emma comenta que en 2 anys s’acaba la licitació de Serunión.
La Marta comenta que la web de Serunión està molt bé.
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Comissió tresoreria. Cristina, Ignasi i Marga
Comenta que ja s’ha pagat la factura del Fuster.
Per a la subvenció Mancomunitat cal aportar factures llibres i altres activitats.
Es comenta que aquest any a acollida hi ha força alumnat.
3. Diversos
Seria bo que hi hagués algun encarregat en l’acollida. Es plantejarà a l’assemblea.
L’Emma comenta les incidències que hi ha hagut.
La propera assemblea serà: 23 octubre 2018
La Raquel comenta que la Marisa de la biblioteca, responent la inquietud de diverses mares,
voldria fer una xerrada basada en el llibre ”el meu fill princesa”
L’Emma proposarà a en Salvador de poder fer una xerrada sobre els bolet que ens ha ofert
l’empresa Funghi i si l’escola volgués fer-ho ho podria pagar-la l’Ampa.
La Marta comenta que hi ha una família que té problemes econòmics i que demanava a
veure com se la pot ajudar a través de l’Ampa.
L’Emma comenta que hi ha dos tipus d’ajuda a través de serveis socials.
-Ajudant com a Ampa a nens que necessitin reforç escolar
-Ajudant a pagar els llibres i/o material escolar.
L’Emma comenta que si hi hagués algun nen que no pogués anar a colònies o altre activitat
per raons econòmiques l’Ampa el podria ajudar. Sempre s’ha demanat a l’escola que si
detecten algun cas, ho comuniquin.
Com Ampa s’ajudarà a totes les famílies que necessitin ajudes econòmiques justificades.

La reunió s’acaba a les 23:02 hores.
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