REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA – 30-11-17
Assistents: Anna Puigdemont, Marta Arbat, Roser Castelló, Vanesa Mora,
Helga Brusi, Miquel Rimbau, Joan Quer, Mònica Herrero, Núria Riquelme,
Laura Balat, Neus Boix, Mariona Casadevall, Anna Morell, Lali Torrellas, Jordi
Vidal, Clara Batallé, Elisenda Vidal, Laia Pèlach.
-

S’aprova l’acta anterior de 12-7-17.

-

Sobre la situació de les obres al pati, Anna Puigdemont diu que caldria
crear una comissió de seguiment de les obres. Es comenta que existia
una comissió a l’ inici, abans de les obres.

-

Respecte la comissió de bates, no hi ha espai per desar la roba en
condicions. Actualment és al Centre cívic del Mercadal en un espai molt
reduït i incòmode. Caldria buscar un lloc alternatiu o bé descartar vendre
xandalls i bates a l’escola. Joan Quer mirarà si es pot trobar un espai a
l’escola on endreçar la roba en condicions.

-

Pel què fa a la comissió de menjador, Lali Torrellas diu que el curs
passat van fer seguiment de la qualitat arran de que s’havia detectat un
descens en aquest sentit. De moment no hi ha hagut més queixes.
Comenta també que els torns de menjador funcionen bé tot i les obres.
Afegeix que tres membres de la comissió pleguen i busquen relleu. Ara
són cinc persones. Es reuniran amb l’Anna Hernández abans de Nadal.
Com que cal relleu per menjador i també per extraescolars i bates es
farà un missatge a totes les famílies demanant voluntaris.

-

Joan Quer diu que a la cuina hi ha alguns electrodomèstics que
s’haurien de canviar. A més, un veí es va queixar a l’ajuntament pel
soroll de la campana extractora. Joan Quer ha parlat amb Capgir per
renovar el material necessari. S’acorda que es farà una “rentada de cara
general” i es canviarà el moble dels coberts per adequar-lo a la
normativa vigent, a més d’arreglar l’aixeta i canviar el material que
calgui. Es demanarà a Capgir que busqui 2 o 3 pressupostos de tot. A
final de curs, es trauran els hules.

-

Joan Quer diu que ha rebut una proposta per instal·lar un filtre d’aigua
potabilitzadora. Es decideix que l’aigua té prou qualitat i no és necessari.

-

Dins l’àmbit de menjador, Neus Boix proposa que es demani els nens i
nenes què els semblen els monitors. Hi ha hagut alguna queixa. La

comissió parlarà amb Tot Oci. Demanaran també que avisin quan hi hagi
canvis en el menú previst.
-

En l’àmbit de les extraescolars, Mariona Casadevall disculpa els
membres de la comissió que no han pogut venir. Explica que cuina i
escacs es van anul·lar per falta de gent. Ja ho han preparat tot per fer el
segon cobrament del rebut d’extraescolars i tornar els diners a qui
calgui. Sobre l’acompanyament dels nens i nenes al Bruguera mentre
l’Amàia no pot fer-ho els mesos de desembre i gener, ja està resolt
mitjançant pares i mares voluntaris. Demanen relleu a la comissió.

-

La comissió de llibres diu que ja està tot entregat i només queda
perseguir les famílies que no han reposat els llibres malmesos.

-

Pel què fa a la comissió de casalet, tal i com va es va acordar,s’han
reunit amb el CEIP Verd, que ja ofereix casalets amb d’altres escoles. La
resposta ha estat bona i ja tenen l’oferta del casalet de Nadal. Caldrà
que les inscripcions es facin al CEIP Verd.

-

En un altre àmbit, Miquel Rimbau explica que costa molt radicar els polls.
Han buscat una especialista que diu que ha funcionat molt bé en d’altres
centres. Costa 100€ i està tot un dia a l’escola parlant amb les diferents
classes, després fa una sessió amb els pares i mares. L’objectiu és
conscienciar els alumnes per què transmetin a casa la necessitat de fer
revisions contínues. Joan Quer diu que ja en va informar la direcció de
l’escola. Laia Pèlach parlarà amb la Mireia Esteve per concretar l’acció a
l’escola.

-

Sobre la comissió d’acollida, Helga Brusi diu que demanarà un llistat on
hi consti tothom que està inscrit. Si són més de 15, es demanarà un
monitor més per ajudar. Actualment n’hi ha 1. Es comenta que se li
podria proposar a l’Amàia.

-

Anna Puigdemont explica que, tal i com van anunciar el curs passat,
s’han reunit amb la pedagoga Rosa Fernández, que farà 3 sessions al
mes de gener amb la classe, pares i nens i pares, nens i escola amb
l’objectiu de millorar l’ambient a l’aula.

-

Sobre els jocs que es van comprar per a les aules, Laura Balat diu que
les mestres han fet formació amb personal de la botiga Jugarxjugar. Ha
estat molt positiu. Demanen més formació però això suposaria més cost
i ho parlaran. També demanen ajuda als pares i mares per col·laborar en
els jocs. Laura Balat diu que caldria establir uns horaris de jocs dins el
calendari d’assignatures per garantir que es pugui fer. Demanaran a

l’Anna Hernández revisió dels jocs per cursos per saber com està
funcionant.
-

Joan Quer diu que la instal·lació del so ja està completada. S’ha fet amb
Òptimus.

-

En referència a la FAPAC, Núria Riquelme diu que rep propostes i no
sap com canalitzar-les per què arribin a les famílies. Ho farà a través de
l’Elisenda Vidal, que les farà arribar a l’Amàia.

-

Sobre el referèndum de l’1 d’octubre, Joan Quer diu que hi va haver una
col·laboració molt ferma de pares i també de l’escola. Mariona
Casadevall diu que quan van venir a endreçar-ho tot el dilluns 3
d’octubre van trobar algun espais força bruts, per manca de neteja. Es
planteja que cal exposar-ho a l’ajuntament. Joan Quer en parlarà amb la
direcció de l’escola.

-

Mariona Casadevall diu que va anar a la reunió de pressupostos
participatius als barris. S’hi poden presentar projectes però ha de ser
com a entitat i no a títol individual. Proposa crear una comissió dins
l’AMPA que busqui millores per la plaça Constitució. De moment, té el
recolzament de l‘Anna Bou.

-

Fi de la sessió.

Incloem fora d’acta la informació que va arribar de la comissió de biblioteca.
Donat que va ser quan la junta ja s’havia fet, la situem aquí per què consti.
La comissió va fer una primera trobada amb Anna Hernàndez, Sònia Clarà i
Neus (professora nova), per posar fill a l'agulla al projecte. Tot tira endavant
amb el suport de la Pilar i Carme (mestres jubilades). Aquest curs es
treballarà com a centre d"interès la Poesia. Segueix la capsa màgica (
llibres que cada mes canvien a l'aula).
Tema pressupost l'Ajuntament aporta 268€. Demana si l'Ampa pot fer
aportació igual, si és necessari.

