REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA – 10-5-2016
Assistents: Anna Solà-Pou, Quim Solà-Pou, Mariona Casadevall, Joan Quer,
Neus Boix, Miquel Rimbau, Xavier Sánchez, Anna Casillas, Helga Brusi, Lali
Torrellas, Anna Morell, Anna Bou, Laura Balat, Clara Batallé, Elisenda Vidal.
-

S’aprova l’acta anterior de 25-2-16.

-

La tresorera, Anna Morell, exposa que la Gestoria Solà Pou s’encarrega
ara d’alguns tràmits com pagar l’impost de societats, IVA i IRPF.
Es planteja reduir el preu del servei d’acollida o que s’apliqui un
descompte quan hi ha més d’un germà. De moment, preferiblement
caldria més material per jugar i entretenir-se durant aquesta hora. La
comissió d’acollida ha demanat pressupost de diversos jocs a la botiga
Zeppelin. De cara al curs que ve, s’estudiarà si es posa un monitor de
reforç.
Pel què fa les quotes de menjador del curs 2016-2017, s’acorda
mantenir-les.
Es planteja canviar d’entitat bancària, ja que actualment dóna alguns
problemes la manca d’atenció al client. Tot s’ha de fer a través del caixer
i és problemàtic per a algunes famílies. Es plantejarà a la junta que faci
un recerca d’altres opcions bancàries.
Dins les extraescolars, la comissió informa que aquest any l’AMPA no
comprarà copes pels guanyadors d’escacs.
La junta informa que l’ajuntament no ha donat la subvenció pel projecte
“Activa el teu pati”. Per altra banda, s’ha presentat el projecte a la
Generalitat com s’havia previst i estem a l’espera de la seva resposta.
Clara Batallé mirarà si podem quedar-nos un dels cubs instal·lats al
carrer Nou durant la Setmana de les flors. Es faria servir com a estri de
joc al pati. També parlarem amb brigades de l’ajuntament per veure si es
pot aprofitar alguna altra estructura.
Joan Quer explica la reunió mantinguda amb l’ajuntament sobre el
projecte del pati. El consistori va tornar a presentar el mateix projecte
sobre el que ja s’havien fet esmenes el mes de novembre. L’ajuntament
preveu dues fases: 1a: alçar a pista. 2a: fer la sala polivalent i els
lavabos. La primera fase es faria de juny a desembre de l’any 2017.
Estem a l’espera que l’ajuntament enviï els plànols del projecte per
mostrar-los a tota la comunitat escolar. Es planteja fer una consulta a les
famílies l’11 de juny, dia de la Festa Major, per veure si accepten o no el
projecte. Previ a la consulta, es penjaran els plànols i s’explicaran les
fases en una assemblea informativa. Després s’enviarà la informació per
correu electrònic.

-

-

-

-

-

-

-

-

La FAPAC ha plantejat contractar algú de forma conjunta. La
responsable de la connexió amb la FAPAC, Laia Pèlach, s’informarà al
respecte. Xavier Sánchez proposa posar una bústia al pati on tothom
pugui deixar informació adreçada a l’AMPA.
Pel què fa a la comissió de biblioteca i llibres, informen que es van
recollir 130€ en l’apadrinament de llibres. Per altra banda, les famílies
van comprar 32 llibres i la Llibreria 22 ens ha donat un val de 30€.
Anna Solà-Pou informa que hi ha un curs d’anglès a Interlingua on han
canviar 8 vegades de professor aquest curs. La comissió ha buscat una
escola alternativa, Will languages, que ofereix un mètode entre clàssic i
el que es fa a Helen Doron. No tenen llibre de text i treballen sobre
projectes. El preu de P3 a 6è és de 48€ al mes 2h/setmana i 29€ al mes
1h/setmana. S’acorda que el curs 2016-2017 de P3 a 2n aniran a Helen
Doron i de 3r a 6è a Will languages 2 dies per setmana. En aquest sentit,
es comunicarà la baixa a Interlingua.
Respecte el casalet de juny, s’han inscrit 55 nens a natació i, de
moment, 17 al casal de cinema.
Es planteja fer un casalet a principis de setembre, com al CEIP
Bruguera. Donat que cada cop se’n fan més, Xavier Sánchez proposa
crear una comissió de casalets.
Sobre la demanda de relleu de la comissió de llibres, Anna Bou s’ofereix
per estar a la comissió.
La Festa Major serà el dia 11 de juny. Està pendent fer la graella per part
de la comissió de festes. A les 18h hi haurà l’acte de graduació i a les
19h l’actuació del grup que va quedar pendent de la festa de benvinguda
de P3, ja que va ploure. La comissió de festes ha proposat que hi ha
hagi un pregoner/a de Festa Major.
Es confirma que el 26 de maig es farà la xerrada “Motivar per aprendre”
a càrrec de M. Helena Tolosa.
Fi de la sessió.

