REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA – 24-11-2016
Assistents: Isabel Pérez, Núria Riquelme, Anna Puigdemont, Anna Solà-Pou,
Joan Quer, Neus Boix, Sílvia Doval, Rafel Pèlach, Anna Morell, Anna Bou, Laia
Batallé, Elisenda Vidal.
Excusen l’absència: Helga Brusi, Àngel Abadias, Laura Balat i Marta Abat
-

S’aprova l’acta anterior de 10-5-16.

-

Sobre el servei d’acollida, Neus Boix comenta que sembla que no acaba
de funcionar. Es planteja afegir una persona de suport. Demanen també
un altre espai per repartir els nens en dos zones. Joan Quer parlarà amb
la responsable de la comissió, Helga Brusi.

-

El president explica que ja s’han fet algunes passes per canviar d’entitat
bancària.

-

Sobre la consulta que es va fer el mes de juny “Esteu d’acor que l’AMPA
segueixi impulsant el projecte de reforma del pati?” , els resultats van ser
106 vots a favor i 6 en contra.

-

Pel què fa a la biblioteca, Sílvia Doval explica que el projecte continua
amb la professora de P5. L’AMPA hi aportarà 360€ l’any 2017, la
mateixa dotació que l’ajuntament. Sobre l’apadrinament de llibres, Sílvia
Doval planteja que millor que enguany no es faci i es plantegi que les
famílies regalin un llibre per Sant Jordi, per exemple a través de la
Llibreria 22, com ja s’ha fet el curs anterior.

-

Sobre les extraescolars, el canvi a Will Language es valora positivament.
El tresorer diu que els ingressos amb els casalets són justos, caldria
revisar les quotes.

-

Joan Quer demana col·laboració per crear una comissió de casalets.
S’acorda que es farà saber a les famílies de P3,P4,P5 per buscar
possibles candidats. Anna Solà-Pou diu que ja estan organitzant el
casalet de Nadal amb el CEIP Bruguera. La comissió d’extraescolars
també informa que alguns proveïdors volen difondre fotos dels alumnes
a les seves webs. S’acorda que no és possible perquè només l’AMPA hi
té els drets d’imatge dels alumnes.

-

La comissió de llibres informa que ja té relleu. També informen que la
professora Anna Hernández ha valorat molt positivament que el material
s’hagi venut a través de Papirona. De moment, l’any que ve no es
renoven llibres.

-

La comissió de menjador es queixa de la falta de comunicació amb
Capgir i de l’excés de revisió de menús des de l’escola. Pel què fa a
aquesta franja horària, Neus Boix diu que la monitora d’estudi no té prou
autoritat perquè hi hagi silenci. Rafel Pèlach parlarà amb Capgir.
Demanen que a l’hora de menjador hi hagi jocs dirigits.

-

La quina de Nadal es farà el 16 de desembre, però de moment el lloc
està pendent de confirmació.

-

Sobre els projectes de l’escola, Anna Puigdemont demana que se
n’informi més a les famílies que arriben noves a P3 i els facin saber que
són projectes de l’escola (Projecte d’Arquitectura i Entorn, robòtica...)

-

Sobre el pati, Núria Riquelme diu que estan mirant què s’hi pot posar,
però tot ha de ser homologat i és car. Han demanat pressupostos, tenen
permís de l’escola i ho han presentat a l’ajuntament. Esperen resposta.
Al mateix temps, Joan Quer informa que el proper 1 de desembre es
reuniran amb el regidor d’urbanisme, Joan Alcalà, per continuar parlant
del projecte del pati.

-

Fi de la sessió.

