Acta de la REUNIÓ DE JUNTA - NOVEMBRE 2017
Dia: divendres 3 de novembre de 2017
Lloc: aprop de l’Escola Sant Cristòfor

Horari: de 19’30 a 20’30h.

4 Assistents: Astrid Escoriza, Magda de la Cuadra, Laura López i Axana Ivanko
S’inicia la reunió a les 19’30h i s’acaba 20’30h
1. Comissió d’extraescolars. Izaskun Baños ens informa via mail que el monitor
de timbals, que puja 2 dies/sem de Barcelona per fer una hora demana si se li
podria ajudar amb el transport. Des dels assistents no es valora negativament
però prèviament es demana pressupost per a saber de quin import es tracta i
llavors decidir.
2. Tresoreria: Loteria de l’AMPA a punt per a vendre al despatx de l’AMPA de 9 a
10h i de 16 a 16’30h que s’encarrega l’Elena Garcia, coordinadora de Menjador.
3. Comissió menjador i Acollides:
- El Programa “Servir-se sols” s’inicia aquest curs als cursos de 2on, 3er i 4rt
Primària.
- Jornada de portes obertes als pares el proper 20 de novembre.
4. Comissió delegats. Presentació llistat de delegats. Manquen delegats a les
classes de 5è.
5. Comissió festes.
- En aquest moment la comissió s’està formant.
- Ens informen via mail de com va anar la Castanyada celebrada el dimarts
31 d’octubre. Va anar molt bé, els nens van estar molt contents i la
castanyera va fer la seva tasca.
Per tal d'intentar millorar el proper any.
- S'havien demanat 30kg de castanyes, no van ser suficients, no es va
poder posar ni 5 castanyes per nen, a infantil només es van possar 3. Per la
propera s'hauria de demanar 1 sac més.
- Es van demanar 370 sucs, només van arribar fins a 4rt, no es va poder
repartir a 5è no 6è. S'haurien de demanar uns 100/125 més pel proper any.
- No hi havia pastilles ni líquid per encendre foc i vem haver de comprar-ne,
el proper any s'hauria de demanar amb la comanda de castanyes i sucs.
-Van haver prou voluntaris a les 9h per tallar les castanyes i a les 15h per
fer les paperines. Però per fer les castanyes només vam ser 2 mares sense
idea de que s'havia de fer ni on estava el necessari per fer-les, la veritat
que tot plegat va ser una mica complicat. Fer brases a la castanyera i
torrar-les sent tant pocs, igual es podria plantejar un altre sistema o
asegurar més quorum per fer-les.
- Presentació del calendari de les festes que col·labora l’AMPA (festes obertes
a les famílies-funcionament).
6. Comissió de Comunicació. 1ª Motxilla Octubre 2017 feta i repartida
7. Comissió de Biblioteca. Nou projecte per aquest curs “De la lectura al
Cinema”. Celebració dia de la biblioteca escolar 27 d’octubre amb el tema: “Un
llibre per un personatge”

8. Comissió d’escola de pares. Presentació i decidir les xerrades/tallers
sorgides de l’enquesta del curs passat. Consulta de pressupost.
Presentació el 15/11 a les 18’30h del Programa Arica (Biblioteca C.Cívic)
9. Comissió per a la Diversitat. Pendent acabar obres sala USEE. Benito està a
punt de reiniciar!!?
10. Consell escolar celebrat el passat 10 d’octubre. Novetats ensenyament:
•

•
•
•

•

Les escoles han d'elaborar un projecte de convivencia. L'equip directiu i les
mestres de EE faràn la formació del programa #aquiproubullying :
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullyin
g/
El PEC (projecte Educatiu del Centre) ha de ser públic, estarà a la web
(abans estava a clickedu)
Nou decret escola inclusiva, la nostra AIS de referencia és Sant Feliu.
És publiquen les dates de les proves de competències (3er del 5 al 16 de
març, 6è el 9 i 10 de maig, amb alguns canvis en el format - afegeixen la
competència de medi, el dictat és un audio gravat i a comprensió lectora
haurà respostes obertes)
Canvi distribució horari mestres: 24 hores d'atenció al alumnat i 6 hores
d'horari al centre per suport, comissions, coordinació de cicle, claustres i
atenció a les famílies. La plantilla de mestres aumenta en 1 mestre.

Altres temes:
-

39 beques concedides pel consell comarcal i 9 beques de la diputació.
S'aprova el Pla Anual d'aquest curs 2017-2018

Torn obert de preguntes:
Problema greus al sorral del pati del mig, a la tirolina i amb les pedretes de la
nova zona de jocs. El Consell Escolar farà una instància al ajuntament per què
solucioni aquest tema urgentment.
11. Pròxim Consell escolar Municipal el proper 8 de Novembre a les 17’30h
12. Reunió AMPA-direcció escola.
- Cal insistir en la millora dels sorrals. Des de Direcció es posarà en contacte
amb el tècnic.
- Per a evitar que les pedres del pati dels jocs surtin cap al pati de la pista i
faci malbé la pintura, des de l’Ajuntament col·locaran unes fustes.
- Pendent el manteniment de la neteja de la campana de la cuina a càrreg de
l’Ajuntament.
- Pel projecte 50/50 euronet Maite ens informa de canvi dels llums a leds. I
en l’augment d’ús de calefacció es buscaran solucions per part dels tècnics
de l’Ajuntament.
13. Projecte Millora del pati. La tirolina l’han arreglat avui per part de l’empresa.
14. Precs i preguntes.
- Proposta AMPA d’Olesa de Bonesvalls: Caminata nocturna amb motiu de la
reivindicació contra la violència de gènere el dia 25 de Nov. Es desestima
per ser una semana que dins l’escola se celebra la semana cultural on es
fan diferents sessions.
- Situació actual Projecte 50/50 euronet: informació de la reunió de direcció
amb l’ajuntament el passat 20 de setembre.
- Pendent l’Actualització de membres i coordinadors de les comissions curs
2017-18.
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