ACTA DE la 2ª REUNIÓ DE JUNTA
Curs 2017-18
Dia: dijous 5 d'octubre de 2017
Hora: de 21h a 23h
Lloc: Sala de professors Escola Sant Cristòfor
8 Assistents: Silvia Rodriguez (Escola de pares), Astrid Escoriza (Tresoreria),
Toni Martínez (sotspres ident i Menjador -Acollida), Magda de la Cuadra
(presidenta), Guayarmina Saavedra Serrano (coordinadora de delegats), Sandra
Fernández (vocal), Juli Nevado (Benestar a l’escola i Projecte 50x50),
Eloi
Artigas Viñas (pare de P3 i nova incorporació a Benestar a l’escola),
S’excusen Laia Pérez, Laura López i Maria Pallicer
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. (Setembre 2017)
2. Convocatòria Assemblea
general AMPA el divendres 3
de
novembre de 2017 a les 17h (a les 16:45 en 1 a convocatòria i a les
17:00h en 2a convocatòria).
Cal demanar les memòries a totes les comissions de l'AMPA. S’ha fet un
recordatori via mail. Hi haurà acollida gratuïta pels nens.
3. Comissió de mares i pares:
Xª edició de la Mostra d’Entitats el
proper diumenge 8 d’Octubre.
- Des de la Comissió de Comunicació h an preparat una activitat: faran
activitats de puzzles, l’Albert, pare professor d’escacs, posarà també un
escacs gran de terra i escacs de taules.
- de 10 a 14h estarem a l’estan. Esperem a tots els pares!!!
Crida de
voluntaris per a fer torns via whatsap p des de la coordinadora de
delegats, i cada delegat/da farà un enviament per avisar a les famílies
que es necessiten voluntaris per estar a l’estand.
4. Comissió de llibres. Totes les famílies ja tenen els llibres.
Al llarg
d'octubre es retornaran a l'editorial els llibres sobrants.
Sandra: Comenta si es podria “penalitzar” a les famílies que no tornen
els ll ibres socialitzats en condicions (si no estan forrats, guixats en boli,
trencat...).
5. Comissió d’extraescolars: Inici de les activitats el 2 d’octubre 2017.
- Conclusió de la consulta realitzada d’allargar extraescolars fins final de
curs. No tenim encara el resultat final
- Hi ha uns 300 nens apuntats però encara està per acabar de confirmar.
- No s’ha pogut engegar:
Taller de circ perquè no hi ha ningú apuntat
Taller de jocs hi ha 4. D e moment no comença però queda a
l’espera per si s’apunta algun més.
Country no es podrà fer perquè nomes hi ha3 persones
apuntades, de moment no es farà a l’escola.

- De Timbals s’ha creat un altre grup i de Cuina també. Hi ha nova
monitora de Jazz Dance: Aida, estudia a l’Institut del Teatre.
Des de Jazz Dance i Teatre demanen un aparell de música . Jazz dance
portava el seu l’any passat. Han mirat un de MediaMarkt que val 150€,
ho està mirant l’Eugeni. L’escola té un que ens han deixat puntualment
però a vegades no preveien deixar -lo disponible i es quedaven sense
música.
Ha quedat 2 nenes a la llista d’espera a Teatre , la S ara no pot agafar
més de 13 nens per grup. Es pensarà què es pot fer.
- Ja s’ha passat llistat a les mestres perquè sàpiguen nens que fan
extraescolars.
- Proposta d’una nova extraescolar: Ball per a mares/pares amb els
seus fills de forma voluntària, seria 19 a 20h. La N úria parlarà amb ella
per concretar -ho si es pot tirar endavant . S ’enviarià mail a les famí lies
per si s’apunten a través de la Comissió Extraescolar.
- Extraescolars per a alumnes amb NEE.
Una família ha demanat
poder apuntar el seu fill a extraescolars
però necessita un vetllador i
l’ampa no pot fer front a aquesta despesa . S ’ha parlat de poder pensar
en un p rojecte per acollir -nos a algun projecte públic
per a una
extraescolar inclusiva (però que ara mateix no sabem si hi haurà alguna
persona a la Comissió de Diversitat per dur a terme la proposta).
Demanarem reunió amb la regidora de serveis socials per proposar un
projecte d’extraescolars inclusiu
i al menys poder una activitat
extraescolar inclusiva, amb vetlladors i adaptada a nens amb NEE.
La idea és que a quest vetllador de suport a extraescolar no ha de
repercutir en el cost de les activitats de les famílies.
- Estan entrant nens becats per l’ajuntament a les extraescolars.
Izascun Baños deixa la comissió, Laia Pé
rez colaborarà amb
Núria Monclús.
6. Tresoreria. Subvencions de colònies sortides que fa l’ampa als socis:
canvi en la manera de pagar -les a l’escola perquè l’escola no pot tenir
diners directament de l’ampa.
Es va parlar de la gestoria, dels retrasos que tenen en l'entrega de
documentació i la possibilitat futura d'intentar millorar el servei i el preu.

El balanç del curs es presentarà a l’assemblea ordinària de Novembre.
7. Comissió menjador i Acollides: Reunió Comissió mixta realitzada el passat
4 d’octubre entre escola, empresa i ampa. Es fa 1 cop al trimestre. Com
a representant de l’ ampa va estar la T ania. Es va tractar la organització
del curs. S’està treballan t per aconseguir u n moni tor més (ara hi ha 20
monitors).
S’augmenta el contracte de la coordinadora de menjador en 1h al dia.
8. Comissió delegats. Nova coordinadora de delegats Guayarmina
Saavedra que ja s’ha reunit amb la Neus Lloret i Montse Puigcercòs per
a fer traspàs. També ha fet reunió amb directora i cap d’estudis.
9. Comissió festes. Castanyada (dia 31 octubre),
enviarà un mail a la comissió amb el que necessita
coordinació Eva Morcillo.

la cap d’estudis
. Canvi en la

10.Comissió de Comunicació.
ningú de la Comissió.

Novetats que volen presenta r. No assisteix

11.Comissió de Biblioteca: canvis Els alumnes de 6è amb els mestres
han començat a obrir la biblioteca dilluns, dima rts, dimecres i
divendres durant el pati del matí.
Es proposa que es demani a l’empresa de menjador que
faci alguna
activitat per algun monitor a l’estona de pati del migdia.
12.Comissió per a la Diversitat. La reunió mixte que es feia a l’octubre, e s
farà al novembre.
13.Consell escolar. Convocat pel dimarts 10 d'octubre.
14.Reunió AMPA-direcció escola:
- El sorral del patí del mig no té sorra i està ple de pedres.
- Tirolina tancada fins que Kompan doni una solució més segura.
- Les pedres del nou espai de jocs surten a la pista i rellisca, direcció
proposa comprar una “catifa” de gespa artificial de 2x7 metres per
posar a l'entrada. L'ajuntament neteja la pista tots els dies de 8 a 9
amb aire, però les pedretes no se'n van amb aquest sistema. Direcció
ha enviat un mail a l’Ajuntament per a reclamar una solució pel
manteniment.
15.Precs i preguntes.
-

-

Enviar informaci ó de l’ampa del resum comissions i altres a les
famílies de P3.
Silvia: Dia 20 de setembre hi va haver reunió projecte educatiu de
Begues.
L’Eloi Artigas s’ofereix per mediar o transmetre a l’ajuntamnet els
temes que puguin sortir a l’ampa/escola, en concret, vetllarà pel tema
del sorral i s’afegeix com a membre de la Comissió de Benestar a
l’escola.
Del programa 50*50 no s’ha dit res més.
Encara hi ha les xerrades pendents que va oferir l’ajuntament de la
diputació. Hi havia els temes de l’adolescència i
l’addicció a les
pantalles. La Silvia li ha preguntat a la Carlota però encara no li ha dit
quan seria.
Vistiplau

Laura López Sala
Secretària

Magda de la Cuadra
Presidenta

