Associació de mares i pares d’alumnes
CEIP Agustí Gifre
Plaça del Poble, s/n
17150 Sant Gregori
www.ampaagustigifre.com

Tema: 1ª Reunió de Mares i Pares Delegats (Curs 2017-2018)
Lloc: Sala d’Actes Escola
Data: dilluns 6 de novembre de 2017
Hora: 15:15h
Assisteixen:
Elisabet Vidal, Martina Roca, Anna Salvador, Anna Coma, Maria Oliva, Joana Romero, Mercè
Corominas, Elisabet Fernández, Xoni Mata, Nuria Panella, Erika Herrera, Alina Cassany, Montse
Cots, Nuri Balbi, Yolanda Beledas, Sara Torrent, Sílvia Ferrer, Glòria Armengol, Emma Fàbrega,
Sílvia Brunet, Raquel Bosch.
Ordre del Dia:
1. Funció dels delegats/des
2. Informació sobre les activitats escolars previstes per aquest curs (castanyada, festa de
Nadal, activitats temàtiques, jornada portes obertes, “Sant Jordi”, Festa Final de Curs).
3. Valoració de la Castanyada
4. Activitat temàtica (Salvador)
5. Taller de Nadal (Alexia)
6. Activitats “Conta-Conte” biblioteca
Introducció: es dona la benvinguda a tothom i s’excusa la presència de la Mar (Comissió
delegades) per temes de feina. Es proposa fer un canvi en l’Ordre del Dia atès que en Salvador
ens parlarà del Tema 2 i així amb aquest punt comencem la reunió.
Resum de temes tractats:
1. Informació sobre les activitats escolars previstes per aquest curs.
- Malgrat no és una activitat es pregunta sobre si el proper dimecres es farà Vaga
General a l’escola convocada pels sindicats i en Salvador respon que sí. Que el
dimarts dia 7 tenen claustre de professors per acordar el serveis mínims.
- Festa de la Castanyada: que es va fer el 27 d’octubre, en Salvador comenta que el
canvi d’ubicació de la festa (a la pista coberta enlloc de la plaça del poble), va fer
que la falta de dimensió de l’espai perjudiqués una mica al bon funcionament de la
festa. S’ha comentat que l’any que ve es tornarà a la plaça.

-

-

-

Festa de Nadal: en Salvador comenta que li ha arribat l’avís que potser el 21 de
desembre (eleccions al parlament de CAT) i 22 de desembre sigui festiu, cosa que
afectaria a les activitats programades per Nadal (pessembre, cantata, etc.). Restem
pendents d’aquesta confirmació per adoptar alternatives.
Dia de la Pau el 30 de gener
Sant Jordi: activitats entorn a la Diada de Sant Jordi que es venen fent cada any,
pel desenvolupament de les quals les mestres d’Infantil, 1er i 2on es demana pares
voluntaris. Aquest any també es farà un Fira de Llibres.
Activitats projecte interdisciplinari “matemàtiques” que es faran el 2, 3 i 4 de maig.
El dia 4 de maig Fira matemàtica i Jornada de Portes Obertes.

2. Funció delegats/des
Es comenta que el delegat/da de classe és l’enllaç entre els pares, la classe (escola) i
l’AMPA. En les reunions de presentació de cada classe (es fa a principi de curs), s’escullen
els delegats/des que es presenten voluntàriament.
Funcions:
-

-

Comunicació: es comenta que a més dels canals de comunicació que hi ha entre
AMPA i pares, és important el contacte a nivell de grup-classe. Així s’aconsella
crear un grup de comunicació via whassap i via mail. Per obtenir les dades es
recomana fer-ho a través d’una autorització. S’acorda passar un Model
d’Autoritzaicó a mares delegades de P3.
Transmetre la informació que la Comissió de Delegades envia via mail a mares
delegades per tal que aquestes les reenviïn al seu grup (classe).
Translladar propostes, problemes i queixes que hi pugui haver a l’AMPA.
Ajudar a organitzar activitats (siguin activitats de l’escola o de l’AMPA). Es posen
diversos exemples (Diada de Sant Jordi, Sopar de final de curs,...).

3. Valoració de la Castanyada (ja ha comentat Salvador en el punt 1)
4. Activitat temàtica (ja ha comentat Salvador en el punt 1)
5. Taller de Nadal (Alèxia)
Atès que l’Alèxia no ha pogut assistir a la reunió estem pendents de saber quin serà
l’ornament que es farà durant aquesta activitat en el Taller de Nadal que s’ha
programat pel Dissabte 2 de Desembre.
6. Activitats Conte-Conte biblioteca
La Marissa (tècnica de la biblioteca) va demanar a la Comissió de Delegades que
informéssim als delegat/des, principalment de cicle infantil, dels dies en què hi ha

activitats a la biblioteca per tal que l’organització de Festes d’Aniversari no s’escaigui
en els mateixos dies que hi ha programació a la biblioteca. Són:

-

10-11-17
17-11-17
30-11-17 Taller de Nadal
01-12-17 Taller de Nadal
26-01-18
23-02-18
13-03-18
20-04-18
26 i 27-04-18 Taller Infantil
04-05-18

S’acaba la reunió a les 16:18 hores.

Sala d’actes de l’escola, a 6 de novembre de 2017
COMISSIÓ DE PARES I MARES DELEGADES

