Acta de la REUNIÓ DE JUNTA - SETEMBRE 2017
Dia: dijous 14 de setembre de 2017
Lloc: Sala de professors Escola Sant Cristòfor

Horari: de 21 a 23h.

16 Assistents: Maria Pallicer (vocal i Menjador), Astrid Escoriza (tresorera), Magda de
la Cuadra (presidenta), Montse Puigcercòs (ex-comissió de festes, ho anuncia avui),
Eloi Artigas, Monica Arnau (mare de P3), Anabel (mare de 2on), Jonathan Molla (pare
de P3), Sonia Peñas (mare de 1er), Toni Martínez (sots president i Comissió de
Menjador), Silvia Rodriguez (Comissió d’escola de pares i PEB), Juli Nevado (pare de P4
i Projecte 50/50 ), Isabel Casanovas (mare de 6è, 5è i P5), Laura López (Secretària),
Lídia Montero (Comissió de Solidaritat), Sandra Fernández (vocal).
S’inicia la reunió a les 21’10h i s’acaba 23’20h
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (Reunió de Junta Juliol 2017)
2. Presentació del funcionament de l’AMPA. Full informatiu
Es recorda que tothom té dret a veu, i el dret a vot el té qui participa a alguna
Comissió, i aquest dret a vot és presencial; Es reparteix un full informatiu de les
funcions i funcionament per Comissions de l’AMPA als pares i mares nous
d’aquest curs que no ens coneixen.
Presentació dels assistents i de la Junta Directiva.
Magda de la Cuadra: Presidenta
Laura López: Secretària
Toni Martínez: Vicepresident
Maria Pallicer: Vocal
Astrid Escoriza: Tresorera
Sandra Fernández: Vocal
Presentació Calendari reunions per aquest curs 2017-18 i s’aprova.
DIJOUS 5 d’Octubre
DIVENDRES 3 de Novembre

de 21 a 23h
de 17 a 18h Assemblea
Reunió de 18 a 20h
DIJOUS 30 de Novembre
de 21 a 23h
DIVENDRES 12 de Gener
de 17 a 19h
DIJOUS 1 de Febrer
de 21 a 23h
DIJOUS 1 de Març
de 21 a 23h
DIJOUS 5 d’Abril
de 21 a 23h
DIVENDRES 4 de Maig
de 17 a 19h
DIJOUS 7 de Juny
de 21 a 23h
DIJOUS 5 de Juliol
de 21 a 23h

3. Comissió de llibres. Entrega de llibres realitzada. Revisió llibres socialitzats i
comentar situació d’extres i demores. Amb la novetat d’aquest curs que hi ha
hagut molts alumnes nous (una aula més a 5è).
- Aquest curs han tingut algunes baixes de participació en la Comissió i la
revisió dels llibres socialitzats ha estat impossible.
- Demanen cara el curs vinent que hi hagi més voluntaris, sobretot a la crida
puntual de voluntaris (alhora de col·locar en bosses els llibres, revisar els
llibres socialitzats, torns amb horari d’entrega de llibres,...)
Proposta: que col·laborin els alumnes dels últims cursos (alumnes 5è) a la
revisió dels llibres socialitzats. Es proposarà a Direcció.
4. Comissió d’extraescolars: Preparatius nou curs. Inici de les activitats el 2
d’octubre 2017. S’enviarà confirmació de les places de cada extraescolar a
partir del 26 de Setembre.
- Pendent del resultat de la consulta realitzada d’allargar extraescolars fins
final de curs.
- S’informa del funcionament de la Comissió.
- Falta una persona voluntària de l’AMPA que sigui la coordinadora,
intermediària entre Núria Monclús que organitza les activitats i l’AMPA.
5. Tresoreria: inversions iniciades al pati de l’escola. Es presenta el moment actual
de la proposta de millora del pati: Projecte del pati – 1ª Fase
Maite, directora de l’escola, vol inaugurar l’espai de pati ampliat amb tot
l’alumnat.
Es presenta també el Funcionament de Tresoreria, que té el suport d’una
gestoria externa contractada.
6. Comissió menjador i Acollides: Comissió mixta AMPA-Empresa/MonitorsEscola
Presentació nou curs: novetats i canvis: “canvi d’assafata a plats” de tots els
cursos i “Servir-se sols” es continúa 5è i 6è.
- P3 i 2on hi ha un nen a cada curs amb NEE (Necessitats Educatives Especials).
Amb els 20 monitors que hi ha aquest curs s’intentarà aconseguir un monitor
més. En aquest curs s’espera un increment de número de nens fixes i usuaris
de menjador, d’aquesta manera es negociarà amb l’empresa el 21è monitor
que ens caldria en la situació que estem ara per oferir un bon servei a tot
l’alumnat usuari del Menjador.
- Elena Garcia, demana que durant l’adaptació de P3 s’inclogui també l’estona
del menjador, o poder tenir un 1er contacte els nens amb les monitores
referents de l’estona de menjador. I també poder participar les monitores de
P3 del menjador a les reunions de P3 a l’inici de curs.
- Lídia Montero exposa algunes incidències que han passat al menjador del
grup de 5è.
- Les hores de vetlladora necessàries per a Menjador per aquests nens de NEE
com s’aconseguiran. S’aprova que després de lluitar-ho al Departament,
Ajuntament,...i si no hi ha solució l’AMPA se’n faria càrreg, intentant mantenir
el servei sense haver de perdre la qualitat d’aquest. Maite Català (directora de

l’escola) i AMPA demanarem conjuntament més hores de vetlladors per a
l’estona al menjador a l’Ajuntament i al Departament...
- Informar a Acollida tarda-Empresa de les reunions de l’AMPA que estan
aprovades amb l’horari dels divendres tarda igual que totes les reunions d’inici
de curs que s’ofereix Acollida gratuïta per tal que les monitores puguin
preveure-ho i donar temps a organitzar-se
- Es presenta les dues negociacions pendents amb l’empresa:
Millora del pícnic
Elena Garcia, poder iniciar el seu contracte abans del 12 de Setembre.
7. Comissió delegats. Crida de delegats per a cada aula i crida de coordinador de
delegats. Neus Lloret, la que fins ara era la coordinadora de delegats dimiteix.
Juli inclourà els nous delegats de P3. Des d’aquí i personalment se li agraeix la
tasca feta.
I hi haurà un relleu en el càrreg, a partir d’ara la coordinadora de delegats serà:
Guayarmina Saavedra (delegada de P4-B), Benviguda!
8. Comissió festes. Es comprometen a fer un calendari de les festes que col·labora
l’AMPA amb una petita descripció de cadascuna per a poder-ho notificar a
totes les famílies amb previsió i penjar-ho al mural de suro de l’entrada de
l’escola.
9. Comissió de Comunicació.
- Han organitzat l’activitat que es durà a terme a la paradeta de la Xª edició
de la Mostra d’Entitats el proper 8 d’Octubre.
- 1ª Motxilla (revista de l’AMPA) serà impresa. Temes a exposar amb un
article a la Motxilla: proposta d’informar de quants € ens hem estalviat amb
la compra dels llibres a través de l’AMPA,...
10. Comissió de Solidaritat. Lídia Montero ens anuncia que la Mª Carmen deixa la
Comissió. Lídia es manté a la Comissió i explica la tasca que duen a terme
durant el curs (Pastissos solidaris a la porta del Festival de Nadal) i convida a
que es presentin projectes o activitats al voltant de la Solidaritat.
11. Comissió de Biblioteca. Canvis a la propera reunió d’Octubre. No es podrà
mantenir l’horari de tarda del divendres oberta, ja que no compten amb tantes
persones voluntàries dins la comissió. Si sortís algun voluntari s’obriria. Ens ho
acabaran d’explicar a la propera reunió.
12. Comissió de benestar a l'escola + escola de pares.
Silvia Rodriguez, coordinadora, ens informa:
- Propera reunió del PEB el 20 de Setembre: “Tecnologia revertida en la Salut
social”.
- Presentació Calendari xerrades-tallers proposades pendent de parlar amb la
Carlota (Ajuntament)
13. Comissió per a la Diversitat. Nova Sala USEE (Aula de les emocions). Pendent
reunió a l’octubre amb la comissió mixta.

14. Consell escolar. Pendent saber la convocatòria que serà durant la 1ª semana
d’Octubre.
15. Reunió AMPA-direcció escola:
- Obres realitzades per una nova aula a 5è i obres de la Sala USEE.
- Propostes des de Direcció per a poder tenir vetlladora durant l’estona del
menjador. Informar-li que l’AMPA s’afegirà al suport actiu a la proposta
(Generalitat, Inspecció,...).
- Poder utilitzar wifi de l’escola
- Hi ha hagut algunes millores i reparacions en altres zones del pati del pla
d’ocupació: pintar la valla,...pendents d’altres,...
16. Projecte Millora del pati. Situació actual de l’ampliació del pati i pendent
muntatge jocs de Kompan.
17. Precs i preguntes.
- Juli informa que es va talar un arbre al pati de P3 i actualment està brotant.
Hi ha hagut alguna incidència amb alguna caiguda de nens i es pregunta si
s’acabarà de treure.

Vistiplau
Laura López Sala
Secretària

Magda de la Cuadra
Presidenta

