Acta de la REUNIÓ DE JUNTA - MAIG 2017
Dia:
Lloc:

dijous 11 de maig de 2017
Sala de professors Escola Sant Cristòfor

12 Assistents: Magda de la Cuadra, Silvia Rodríguez, Sandra Fernández, Montserrat
Puigcercós, Toni Martínez, Lidia Montero, Maria Pallicer, Laura López, Astrid Escoriza
S’inicia la reunió a les 21’10 h i s’acaba 23 h.
1. Comissió Extraescolars:
-Presentació de les cloendes/festivals de final de les activitats extraescolars:
Aquest mes de maig s’acaben les activitats extraescolars, el dimecres 31 de Maig, i per fer
el tancament està previst: (cada coordinador informarà amb més detall a les famílies)
MULTIESPORT: divendres 2 de juny a les 16´30h es farà una festa de cloenda amb activitats i
berenar al pati gran, amb tots els grups.
EXPRESSIÓ CORPORAL: dissabte 3 de juny a les 17h es farà la representació de
l'obra “ANNIE”, al Teatre Goula.
PSICOMOTRICITAT: dilluns 29 i dimecres 31 de maig compartiran jocs amb família i berenar.
DISSENY CREATIU: dilluns 29 i dimarts 30 maig berenar amb les famílies
CUINA: dimarts 30 i dimecres 31 maig berenar amb les famílies preparat pels nens.
JUST DANCE: dimecres 31 de maig es farà l’exhibició del ball al poliesportiu de l’escola.
ESCACS: divendres 26 de maig es farà un torneig amb les famílies al pati de les columnes de
l’escola.
S´està organitzant els regals dels monitors i nens. Els COORDINADORS de cada activitat són els
encarregats de l'organització del berenar, i ajudar al monitor.
-Propostes d’extraescolars noves per l’any vin ent rebudes: karate i dibuix i pintura i taller de
jocs. La Comissió acabarà de valorar la viabilitat de les propostes.
2. Comissió de Menjador-Acollides:
-Valorem els canvis fets fins ara: de Servir-se sols al menjador de 5è i 6è i La Substitució de les
safates per plats . Ja mengen tots els nens en plats. A partir de menjar amb plats, la
metodología de servir -se sols en molts cursos s’ha incorporat de forma molt natural i hi ha
molt bon funcionament i rebuda. Es demana a la Comissió saber quins cursos han a ssumit el
canvi a servir-se sols de manera natural.
Hi ha una persona més de suport a la cuina, per tal de dur a terme la qualitat que volem oferir.

-Acollida tarda: Les famílies que es queden molta estona al pati de P3 quan acaba la escola,
impedeix que la responsable de l’acollida de tarda, la Lita, pugui sortir amb els nens que es
queden a acollida al pati, ja que perdria el control dels nens. (Proposta de comentar -ho amb
els delegats de P3 i P4). Sembla que já s’há comunicat a les famílies i que já es tà resolt i a les
16.50h no queda ningú al pati.
- Jornada intensiva a l’escola comença partir del dilluns 5 de Juny . Organització per a dur a
terme l’acollida de les tardes (de 15’30 a 16’30h i fins a les 18h): Monitoratge, Activitats, Espais
disponibles de l’escola, Material disponible,...
1.- cal preguntar a l’empresa per avisar a les famílies
quin será el preu de l’acollida en el
periode intensiu.
2.- Cal preguntar a les families quines necessitaran l’acollida, per tal de preveure els monitors.
Les famílies reben un paper que han de retornar amb un sí o no.
3.- Es proposa demanar a l’empresa que facin una organització d’activitats d’aquesta hora
d’acollida.
-Proposta: que es faci um canvi en el picnic per l’any vinent. Proposta que pugui ser o amb
carmanyola, un entrepà només i/o alguna altra cosa, amb tup
per si cal. La comissió de
menjador explica que ja s’havia parlat i que té difícil solució, però reprendran el tema per si es
pot trobar una alternativa.
3. Comissió de festes. Montse diu que avui mateix han tingut reunió de la comissió i han
proposat que aquest any la festa sigui el divendres 16 de juny a la tarda de 18 a 22h. A
tothom li sembla una bona idea. Es dirá de fer un sopar d’estiu a la fresca.
- De 18 a 20 h fer jocs per a compartir pares i nents, dirigits per monitors.
- I després fer un karaoke per pares i nens. Es buscaria una empresa que ho muntés.
Pel sopar proposen que cada família es porti el seu, la beguda, el pica pica,... perquè a l’AMPA
li portava molta feina.
Hi ha la pr oposta també d’oferir un taller en la prevenció d’addiccions el dia de la festa. Hi ha
pares que no veuen que el moment de la festa de fi de curs sigui el més adient. Comenten que
millor fer-ho a principi de curs en un format de xerrada de pares/nens.
La comissió menjador proposa l’opció de fer fanalets amb espelmes per decorar la nit de fi de
curs (amb ioghourts de vidre buits)
El dia dimecres 21 de juny els nens de 6è organitzen a l’es cola la seva festa de comiat de
l’escola, fent un sopar i una acampad a al gimnàs de l’escola i passen la nit com és tradició . El
càtering ho prepara Ausolan
4. Comissió de Comunicació. Motxilla Abril 2017.
Es farà una última motxilla , per a poder explicar la M odificació del pati, menjar sols,
festa fi de curs i data...
De cara a l’any vinent s’haurà de tornar a parlar el tema de com la imprimirem.
5. Comissió de la Biblioteca. No hi ha temes
6. Comissió de Llibres. A finals de maig es farà la reunió.

7. Comissió de Diversitat: Tindrem assignat USEE l’any vinent, o sigui, una mest ra de
reforç. El que no hi haurà és aula.
Hi ha un decret nou d’escola inclus
siva i les profes sores esta n fent la formació
pertinent.
8. Comissió d’Escola de pares:
La xerrada sobre la Sexualitat per al Cicle Superior (5è i 6è) al 3er trimestre, per Mª Àngels
Sanz es farà el 30 de maig.
Està plantejada separar nens i nenes per fer la xerrada… co sa que crea diferències d’opinió
respecte aquesta metodologia.
Va ser una proposta de la Carlota de l’Ajuntament de fa un any a la Mª Àngels. Es parla de
plantejar-ho cara l’any que ve amb psicòlegs especialistes, del CJAS (entitat especialitzada
sobre aquest tema).
9. Projecte 50/50: Queda pendent rebre informació de la sit
uació de l’estudi de
temperatura, previst a realitzar dins les aules amb la participació dels alumnes del cicle
superior i mitjà, ja que no ha vingut el Juli.
10. Tresoreria. Últimes despeses extres de tresoreria
- Despesa de la compra en plats pel menjador uns 2200€ aprox . Que están dins del pressupost
establert per la Comissió de menjador anual.
- Hi ha una previsió d’inversió anual de 10.000 euros pel pati i s’aprova part del pressupost
amb la compra de taules i bancs pels patis i tela d’ombreig per la pèrgola
11. Reunió AMPA-direcció escola.
-Aula USEE 1er pis: aquest dijous 11 de ma ig ha vingut el planificador d'E nsenyament, per
valorar la reforma d'aquesta aula. Tenim 63 prematríc
ules per 5è del curs 2017
-2018,
necessitem una aula més al pis de dalt de l’ escola. Maite plan tejarà al planificador que
s'uneixin la tutoria de cicle inicial amb l'aula emocions que està al costat.
Les mestres de EE
estan fent un curs, un requisit del nou decret per a Escola inclusiva.
– Reclamacions P3, hi ha 52 prematrícules, el 2 de juny sortirà la llista i si algú es queda fora,
ha de fer una reclamació per la Comissió de G aranties que es re unirà al juny. La instància per
fer la reclamació estarà a Secretaria de l'escola.
– Visita de Joan Molina a l'escola , després de la reun ió amb l'ajuntament , per mirar de
traslladar la font del passeig de l'església al pati gran de l'escola
, i canviar l'arqueta del
sorral.
– Tela d'ombreig i taules. Aquests mesos vindrà una persona de la brigada, del pla d'ocupació,
1 dia a la setmana a l'e scola. Si l'AMPA compra la tel a d'ombreig i els bancs aquesta persona
ho podrà instal·lar. Direcció demana 4 taules grans (les anteriors tenen un cost de 760€) i 4
petites.
– Ombra del tobogan de P3, fa temps que es busca una solució per aquest tobogan que crema
a l'estiu. Per curs vinent es pot valorar posar una pèrgola
de fusta (amb tela d'ombreig a
l'estiu).
– Neteja de lavabos pista, es va demanar al personal de neteja, i ja l'estan fent al migdia.
– Fira matemàtiques aquest divendres 12 de maig, d’11h a 13h, al passeig de la església.
– Consell escolar: quan surti el calendari del curs 2017-2018 es convocarà (finals de maig).
12. AMPA-Escola-Ajuntament. 3ª reunió realitzada el p assat 27 d’abril, Escola -AMPA i
Ajuntament per a presentar la 1ª fase del projecte per a la Millora del pati.
Es confirma una inversió per part de l’ajuntame nt d’uns 30.000€ : per pintar la pista,
ampliar el pati en el tros del pàrquing i fer un escenari folrat amb cautxú.
Es mostra el document de propostes que ha fet l’escola.

13. Precs i preguntes.
-

La persona que ha fet el curs de comptabilitat ofert per l’Ajuntament fa una
valoració de que ha estat útil i positiu el curs i li ha servit.

-

L’ajuntament ha ofert que si l’any vinent ens int eressa fer algun curs el podríem
proposar.
Vistiplau

Laura López Sala
Secretària

Magda de la Cuadra
Presidenta

