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

divendres 2 de juny de 2017
Sala de professors Escola Sant Cristòfor

11 Assistents: Magda de la Cuadra, Sandra Fernández, Juli Nevado, Laia Tutusaus, Mònica
Garcia, Toni Martínez, Lidia Montero, Astrid Escoriza, Annabel Valledor, Silvia Rodríguez i Laura
López
Es presenten en el moment de representació de les respectives Comissions: Núria Monclús
(Extraescolars) i Elena Garcia (Menjador) que els hi agraïm.
S’inicia la reunió a les 17’10h. i s’acaba 19h.
1. Comissió Extraescolars:
Núria Monclús explica:
- Cloendes festivals de final de les activitats extraescolars han funcionat molt bé.
Preparació dels berenars amb l’ajuda dels coordinadors de cada activitat i les
ampolles-cantimplores amb el logo AMPA per als nens usuaris extraescolars.
- Problemàtiques a millorar: clau de l’habitació – aparell de música durant l’activitat
de Jazz Dance. L’any que ve es tindrà més cura.
Núria Monclús es compromet a fer el tancament econòmic i la graella d’extraescolars i
es reunirà amb la tresorera de l’AMPA.
Proposta d’algunes famílies a allargar les act. Extraescolars fins a Juny.
S’exposa pros: seguir el mateix horari i cobrir-ho com tot el curs i contres: no
poder fer tancament de les act. fins al Juliol (amb el que això implica),
disponibilitat del monitoratge. Núria Monclús consultarà disponibilitat del
monitoratge pel Juny. La Núria ja ens confirma la continuïtat de tots el monitors i
de totes les activitats.
Alguns anys hi ha hagut pares que amb cada monitor s’han organitzat i han
continuat. Per exemple amb Timbals

-

Es planteja fer una enquesta per a consultar la demanda de les famílies que
s’adhirien a aquesta proposta amb dues condicions:
Les famílies s’hauran de decidir per Semana Santa/al principi de curs escolar
Es cobrarà les mensualitats de Maig i Juny junt.

Es proposa fer un detall/regal (ampolla de cava/persona) a les dones de fer feina com
a agraïment a la col·laboració incidents durant les act. extraescolars. S’aprova.
Cal una persona de l’AMPA com a representant de les Activitats Extraescolars de
l’AMPA. La gestió i organització de la Comissió s’encarrega del tot Núria Monclús, però
caldria un portaveu de l’AMPA per a fer la supervisió i el seguiment de la Comissió.
2. Comissió de Menjador-Acollides
Elena Garcia explica:
- la millora del canvi d’empresa, els diferents canvis de metodología al menjador: els
nen estan més contents.

- Un any després la dinàmica i ambient en l’equip de monitoratge ha millorat i els nous
fitxatges han motivat a la resta dels monitors.
- A partir d’ara fa la comanda el Paco, el mateix cuiner, i la Tània Feito, coordinadora
de la Comissió, porta molt bé la supervisió de la qualitat dels productes/aliments.
- la confusió que ha generat la informació del paper d’inscripció d’acollida durant la
tarda del mes de Juny.
Elena proposa fer un mail informatiu: els nens fixes del menjador del curs 2016-17 que
vulguin seguir fixes per al proper curs 2017-18 se’ls informa que el menjador del mes
de Setembre, es cobraria a principis de Setembre, si no comuniqueu el contrari enviant
un mail a elenasantcristofor@gmail.com , per a que el cobreu a finals de setembre o
juntamente amb el menjador del mes d’octubre.
Des de la Comissió de Menjador ens informen que la setmana que ve la comissió i
Ausolan es reuneixen per a escoltar la proposta de la Comissió per a seguir el curs
2017-18.
Es comenta amb l’Elena Garcia les ganes que tenim des de l’AMPA de trobar una
fòrmula més atractiva en el pícnic que ens ofereix des d’Ausolan: encara que sigui un
sol entrepà més atractiu. Ens explica que hi ha moltes limitacions alimentàries i
culinàries per a un pícnic.
3. Comissió de Festes: La Festa final de curs se celebrarà el divendres 16 de juny. 18-23h
amb sopar un sopar de germanor, activitats lúdiques en família, concert de la Coral
Montau, sopar de les famílies,...i moltes sorpreses més...
Es comunicarà la festa de final de curs a través d’un escrit a totes les famílies
(clickedu). S’aprova. Mònica Garcia li enviarà a la Secretària per a fer el mailing.
Es convida a l’equip docent
4. Comissió de Llibres: La Reunió amb l’escola d’aquest curs per al curs vinent ja s’ha fet.
Es segueixen amb 5 llibres socialitzats a 3er, 4rt, 5è i 6è (llengües, matemàtiques,
música, anglès i medi). 1er i 2on encara no està definit el llistat i s’està reflexionant si
continuen amb tots els llibres.
5. Comissió de Diversitat: Situació de la Sala USEE pel curs vinent 2017-18. (8. Tresoreria)
6. Comissió d’Escola de pares.
Silvia Rodriguez va assistir a la reunió de la PEB (Projecte Educatiu a Begues) el passat
31 de maig, com a representant de l’AMPA. Temes que es van tractar a la reunió:
- Proposta de portar una obra de teatre “Pantallats” per a reflexionar al voltant de les
pantalles i noves tecnologies i es va recomanar la lectura del llibre “Emppantallados”
de Santiago Moll.
- Ens comunica que els dinamitzadors deixen la PEB.
- El Consell d’infants presenten la Fira de les joguines el 18 de juny, pintura del túnel,...
La Silvia seguirà anant a les reunions del PEB. S’aprova. La propera serà el 28 de juny.
Proposta de canvi de nom de la Comissió de l’escola de pares a Comissió d’escola de
famílies. S’aprova tot i que són gestions que requereixen temps per a tramitar-les.
7. Projecte 50/50: És un Projecte europeu de conscienciació d’estalvi energètic. Consta
d’un Treball conjunt amb un tècnic, Bernat i amb Carolina Fierro, representant d’escola
verda de l’escola.
L’estudi de temperatura s’ha realitzat dins les aules amb la participació dels alumnes
del cicle superior, de 3er fins a 6è. Es pot millorar i es seguirà fent el curs vinent.

El Juli oferirà una proposta d’ombreig eficaç i viable per al pati de P3-P4, sobretot el
tobogán. Surt una idea per a cobrir el tobogán mentre no s’utilitza, per a evitar que es
cremin els nens durant el pati.
8. Tresoreria.
- Compra de la malla/tela d’ombreig per la pèrgola del pati gran. Ja aprovada la
reunió anterior i està ja col.locada.
- Compra de taules grans i petites. Ja aprovada la reunió anterior. Pendent de
comprar-les.
- Es presenta el pressupost del Benito per a la comunicació entre l'aula d'Educació
Especial amb la tutoria de Cicle Inicial. S’aprova el pressupost.
9. Comissió de Garanties: Izascun ens informa a través d’un escrit de la reunió realitzada
el passat dimarts 30 de Maig: de les vacants actuals de l’escola en els diferents cursos:
que durant el Curs 2017-18 el curs de 5è tindrà 3 grups. Avui 2 de juny surten les llistes
d’admesos i que del 26 al 30 de juny serà el Període de matrícula. I el proper 5 de juliol
es farà la reunió de la Comissió per a ubicar els casos que han fet o faran la
preinscripció fora de termini.
10. AMPA-Escola-Ajuntament.
El ple de l’ajuntament serà el proper dimecres 7 de juny on s’aprovarà la 1ª Fase del
projecte de millora de pati. La 1ª fase del projecte del pati la podem trobar a la web de
l’AMPA.
A partir d’ara AMPA demanarà a 3 empreses per a tenir diferents propostes de
projecte a omplir amb estructures l’ampliació del pati. Després de la validació de les
propostes de les 3 empreses amb l’ajuntament (ja que l’Ajuntament és el responsable
del manteniment dels patis i de l’escola), es passaria per reunió de l’AMPA per a
aprovar un dels projectes.
11. Precs i preguntes.
- Laia Tutusaus ens exposa un Projecte per a escoles presentat el mes de Maig 2017
de la Fundació Bofill amb l’objectiu de replantejar les reunions escola-pares que es
fan durant el curs (1ª reunió inici de curs, reunions amb pares,...). Ofereixen molts
recursos per a les escoles: Assessorament i acompanyament. Les escoles es poden
adherir al projecte fins al 19 de juny, fins a un màxim de 30 escoles. Tot gratuït.
Magda de la Cuadra es compromet a comentar-ho en la propera reunió amb
Direcció. Ja que l’escola ha estat informada d’aquest projecte i no han donat cap
resposta.
- Es planteja canviar la nomenclatura de l’AMPA per l’AFA Associació de Famílies
d’Alumnes (Canvi de registre a la Generalitat, Ajuntament, mail, logo,...) per a
l’Assemblea d’Octubre 2017 es proposarà.
- Mònica Garcia puntualitza la bona disponibilitat de la nova incorporació a la
Comissió d’Extraescolars, Núria Monclús, per a fer funcionar la coordinació de les
activitats extraescolars.
Vist-i-plau

Laura López Sala
Secretària

Magda de la Cuadra
Presidenta

