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

dijous 6 de juliol de 2017
Sala de professors Escola Sant Cristòfor

6 Assistents: Magda de la Cuadra, Sandra Fernández, Mònica Garcia, Astrid Escoriza, Silvia
Rodríguez i Laura López
S’excusen: Juli Nevado, Toni Martínez, Maria Pallicer.
S’inicia la reunió a les 21’20h. i s’acaba 23h.
1. Comissió Extraescolars: valorar quan comença i acaben les extraescolars pel curs
2017-18. La Comissió proposa començar el dilluns 2 d'octubre 2017 i acabar el
divendres 1 de juny 2018.
Contactar amb Jose – web per a incloure la pregunta en el moment de la inscripció
de cada extraescolar, si la família estaria interessada en allargar fins a final de curs
l’activitat extraescolar inscrita. No es pot començar el Setembre per la gestió de les
inscripcions a realitzar.
La Comissió ja ha fet entrega de la Memòria anual.
2. Comissió de Menjador-Acollides.
- Proposta de pujar el preu esporàdic pel curs 2017-18: 6’70€ (20 cèntims més).
Així es premia al fixe amb les condicions ideals de poder tornar el 100% del
menú que no es disfruti. Des del Departament s’imposa que l’esporàdic no
superi els 6’80€ i per ara ni l’igualem. Prèviament s’ha passat per Direcció i es
compromet a transmetre-ho al Consell Escolar via mail per tal d’aconseguir la
conformitat del Consell Escolar. Avui s’aprova positivament.
- Reproposta a Ausolan 2017-18: no es pot assumir el que ens va ofertar el curs
2016-17: aumentar 1h/dia a la Elena Garcia;
- El preu del menú fixe és de 6’19€ (6’20 pagat per la familia = 6’19 menú i 1
cèntim per l’AMPA per a petites inversions dins la Comissió).
Amb aquestes accions aconseguirem 4rt monitor dins de cuina + 21 monitors (per a
compensar a Ausolan, AMPA proposa assumir el 1er dia de baixa). En negociacions
Comissió i Ausolan. Avui s’aproven aquestes mesures.
3. Comissió de Festes: Valoració molt positiva de la Festa final de curs del passat
divendres 16 de juny.
Proposta a la comissió de presentar un Full informatiu de les festes que organitza
l’AMPA durant tot el curs escolar a les famílies al Setembre i la invitació a
col·laborar-hi (Calendari de les festes del curs).
4. Comissió d’Escola de pares:
- Reunió del Grup Impulsor va ser el 15 Juny Silvia assisteix com a representant de
l’AMPA. Aquest any la Mostra d’Entitats és la Xª edició i serà el diumenge 8
d’Octubre. Des de l’Ajuntament demanen una foto de grup representativa. Abans
del 27 de juliol caldrà omplir la Fitxa de necessitats per al dia de la mostra i enviar a
l’Ajuntament. S’informarà a la Comissió de Comunicació (es parlarà amb Eva
Jimenez).
- Silvia assisteix com a representant de l’AMPA a la reunió del PEB del passat 21 de
juny. Tema tractat: tractar la tecnologia i revertir-la en la salut social, fent un recull
de reflexions i testimonis en video. Propera reunió el 20 de Setembre.

5. Consell Escolar celebrat el passat 20 de juny i va anar com a representant de l’AMPA.
6. Consell Escolar Municipal celebrat el passat 8 de juny. Ens informa Astrid Escoriza.
Annexe.
7. Projecte Millora del pati: presentació de les propostes de 3 empreses diferentes, per a
instal·lar estructures i jocs a l’ampliació del pati (HPC, Hermex i KOMPAN).
S’aprova la proposta de KOMPAN avui en Junta i es coincideix amb l’Escola aquesta
proposta. Es tirarà endavant durant el mes de juliol i s’intentarà tenir-ho instal·lat
per a l’inici del curs. S’aprova pressupost i es farà el pagament en dos terminis per a
poder aprofitar el pressupost previst de dos cursos escolars, aquest 2016-17 i el
proper 2017-18.
8. Comissió de Llibres: Llistat de llibres per al curs 2017-18. Llibres socialitzats. Tot en
ordre.
9. Comissió de Diversitat: Seguiment obres de la Sala USEE i la nova aula de 5è pel curs
vinent 2017-18 a càrreg de Benito.
10. Tresoreria:
- Factura de Benito. Obres Aula USEE – 3ª aula de 5è (Curs 2017-18)
- Hi ha famílies amb pagaments pendents a l’AMPA (Activitats extraescolar), que
no se’ls hi oferirà el servei d’entrega de llibres de l’AMPA fins que no paguin el
deute. La Gestoria informarà a aquestes famílies.
- AMPA ha subnenvionat a les sortides 12 €/nen en total 5568€ i a les colònies
15€/nen en total 3045€ (per al proper curs 17-18 es determinarà a la 1ª reunió
al Setembre 2017).
- S’aprova la inversió per als patis (Partida de patis Curs 16-17 i 17-18) per a la
compra de les estructures del pati a instal·lar al pati que amplia l’Ajuntament,
amb el pressupost de 21600€ aprox.
Propera acció pendent presentar-ho a l’Ajuntament per acabar de confirmar la
instal·lació.
11. Comissió de Comunicació.
S’ha negociat amb l’Escola de poder imprimir la 1ª Motxilla i la última o la que escolliu
des de la Comissió, la resta s’informaria a les famílies d’enviar-ho on-line.
Propostes per al nou curs 2017-18:
- Ajuntament ofereix a totes les entitats exposar notícies a la pantalla digital del
Pg de l’Església.
- Que es puguin encarregar del muntatge i la difusió de l’AMPA durant el dia de la
Mostra d’Entitats, juntament amb Silvia Rodriguez.
12. Escola-AMPA: demanen una nova pissarra digital pel nou grup de 5è (1500€ aprox). Es
determinarà el Setembre 2017 quan es faci el balanç del curs acadèmic.
13. AMPA-Escola-Ajuntament. Confirmar l’aprovació de la partida d’inversió del pati de
l’escola per a l’ampliació del pati i adequació de l’espai com a pati escolar.
14. Comissió de Benestar a l’escola: Pressupost d’una pèrgola per al pati de P3-P4
presentat per Juli Nevado via mail. Des de Direcció de l’escola proposa una tela
d’ombreig a col·locar-la per final de cada curs segons el clima. Aquesta última proposta
és més econòmica i aconseguiríem pal·liar les dificultats que s’exposava.
15. Precs i preguntes:
Vist-i-plau
Laura López Sala
Secretària

Magda de la Cuadra
Presidenta

ANNEXE:
Resum de la reunió del passat Consell escolar municipal del 8 de Juny 2017.
- Van comentar totes les escoles les preinscripcions que hi ha però fins el període de
matrícula els números no es podran confirmar.
- Fan proposta dels dies de lliure disposició per l'any vinent.
- Es fa valoració del projecte NACE a l'escola sant cristofor. Molt positiva la feina
feta, però s'ha començat una mica tard.
- Es fa valoració del programa Lletra a Lletra dels alumnes de 1r. d'ESO que te
la finalitat d'apropar la biblioteca i la lectura als alumnes de 1r de la ESO
- Es fa valoració per apropar l'art a través de l'artista Jordi Alegur. Participa
l'escola sant cristofor i el sant lluis amb els alumnes de 4t. Fan visita a l'exposició del
CC i tenen la visita del propi artista a les escoles. Valoració molt positiva.
- es comenta el programa de suport a la funció educativa a través de
xerrades. Aquesta any s'han fet sobre educar sense cridar i el bullyng. L'any
vinent es proposa que siguin sobre: internet segura i transició primera infància.
- Espai de debat educatiu. Els alumnes de 4t de la ESO estan preparant material per
un treball sobre la comunicació. Es reuneixen el 1r dimecres de cada mes de 13 a 15h i
és un espai obert a famílies i professors.
- L'exposició d'escoles d'altres móns que va està al Centre Cívic i han visitat tots
els alumnes s'ha valorat també com a molt positiva. l'escola només fa el comentari de
que a vegades la logísitica de les visites es complicada d'encabir al calendari escolar.
- Es fa valoració del programa d'eficiència energètica on van participar els
alumnes de 6e. es comenta la dificultat d'estalvi amb instal·lacions no pensades amb
aquesta visió. Tot i així es valora adient com a projecte de sensibilització. Encara
queda alguna reunió.
- Petó i adéu. Ara davant de l'escola sant lluis han reservat una zona que anomenen
petó i adéu per poder deixar els nens. l'aturada no pot ser de més de 2 minuts. l'ampa
sant lluis diu que ni tant sols deixen baixar del cotxe, que caldria aclarir aquest tema
perquè els nens més petits cal acompanyar-los. Aquest espai reservat també es posarà
davant de l'escola sant cristòfor. Es demana que pugui arribar alguna informació a les
famílies abans de posar el cartell directament.
- Consell d'infants. Participen els nens de 5è i 6è. Aquest any han participat en la
proposta de parc d'aventura que els hi agradaria. tenen previst per uns graffitis a un
dels tunels... l'ajuntament aprofita per fer crida de persona voluntària que dinamitzi el
consell, ja que la persona que ho feia ho ha deixat per motius personals.

- Altres projectes que s'han demanat i es continuaran demanant: competències clau,
plentaria a la biblio, música en família, taller de capgrossos... I altres de nous com:
taller merlí científic...
- Un altre projecte que la diputació ha aprovat aquest any és el de cultura
emprenadora per alumnes de 5è i 6è, en el que tenen el suport d'un tècnic per a
desenvolupar un projecte que pugui acabar en la creació d'una cooperativa.

- També tindràn una obra de teatre per treballar el tema d'addiccions a les
pantalles: "Empantalla't"
Precs i preguntes:
- Faig comentari de que hi ha un tema que des de l'ampa s'ha detectat que te interès
treballar-se ja des de la primària que és l'educació sexual i efectiva. Es va fer una
xerrada que va tenir molt d'éxit i es va comentar a l'ampa que hi hauria una xerrada
organitzada amb salut de sexualitat que va crear bastant debat a l'ampa. La Carlota
aclareixen que la xerrada va ser sobre els canvis a l'adolescència, també comenten que
es fa alguna xerrada als instituts. En tot cas, deixar com a tema a tenir en compte el
de l'educació sexual i efectiva d'interes per alumnes i pares des de la primària.

Astrid Escoriza

