REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA – 23-03-17
Assistents: Miquel Rimbau, Laura Balat, Anna Casillas, Mariona Casadevall,
Neus Boix, Lali Torrellas, Raül Sanchez, Clara Batallé, Mònica Herrero, Quim
Solà, Isabel, Núria Riquelme, Laia Batallé, Anna Morell, Rafel Pèlach, Joan
Quer,
-

S’aprova l’acta anterior de 24-11-16.

-

S’aprova per unanimitat la renovació de la junta formada per Joan Quer,
presidència; Rafel Pèlach, vicepresidència i tresoreria de menjador;
Anna Morell, tresoreria; Elisenda Vidal, secretaria i comunicació.

-

Sobre el servei d ’acollida: es comenta que hi ha pocs nens. La sensació
és que hi ha caos, no hi ha límits. Es proposa fer un racó de contes i que
hi hagi més espais i material lúdic.

-

Sobre els pagaments pendents, queden algunes transferències pendents
amb les famílies.
Pel què fa a la Biblioteca: Igual que l’any passat, es vendran llibres per
Sant Jordi a la Llibreria 22. Qualsevol altra llibreria és igual de vàlida,
només que la 22 té una llista seleccionada per tal que no es facin
compres duplicades. S’informa que hi ha una persona provinent d’un pla
d’ocupació fins al juny. Des de la Biblioteca Salvador Allende de Santa
Eugènia és realitza la coordinació i les tasques de control i seguiment de
la Biblioteca de l’Eiximenis..
La comissió d’extraescolars fa una valoració positiva de l’enquesta que
han fet a les famílies amb més profunditat. Han obtingut 10 respostes.
15 participants.
L’escola d’anglès Will language fa una petició de reunió oberta amb els
responsables.
També hi ha noves propostes d’extraescolars: Dansa Fama/Zumba
Sobre l’extraescolars d’escacs: es constata que caldria un canvi, hi ha
una manca de pedagogia. Es comenta que el tarannà del monitor no
s’adequa a l’estil de transmissió de coneixement estructurat amb valors i
que sovint es jerarquitza als infants per capacitats i es verbalitza davant
de tot el grup assenyalant als menys qualificats. Cal revertir-ho. La
comissió es compromet a parlar amb el monitor.
Es proposa que també es faci extraescolar de teatre amb El Galliner als
alumnes d’infantil.
Una altra proposta per P3,P4 i P5 és fer Dansa irlandesa en anglès.
Es planteja la possibilitat d’oferir una activitat al voltant dels Jocs de
taula. Una opció és jugar x jugar, botiga que compta amb un equip de
monitors. També és parla de Ludus mundi. Es treballaria la gestió de les
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emocions, coneixements i habilitats en llenguatge, equip, estratègia,
matemàtiques, geometria i altres matèries.
A l’apartat de música, es podria obrir l’ensenyament d’instrument amb
d’altres a més de guitarra.
Es constata que cal crear un projecte sobre la continuïtat de treball de
Dolors Torregrosa: Cal pensar en com es substituirà en un futur.
Comissió casalets: Cal detectar una necessitat real de servei. Els
casalets de Nadal i Setmana Santa han tingut poca demanda. En canvi,
el de Juny durant l’horari intensiu ha estat molt exitós. Es farà un casal
de piscina i un altre artístic amb l’empresa Tic Tac.
Comissió llibres: Projecte reciclatge. Es demana que cal visualitzar el
projecte de reciclatge a la web de l’AMPA. S’han de renovar contractes
amb proveïdors com Llibres. Pel que fa al material seguim amb la
dinàmica de derivar les famílies a Neus Paper, amb la llibertat d’anar a
on creguin oportú. Es constata que s’ha consolidat, finalment, que la
comissió no ha de fer el seguiment del material i després d’anys s’ha
pogut consensuar amb l’escola aquest canvi. Actualment es fa un
descompte 17-20% per l’AMPA. I un 15% descompte lineal de les
famílies. Neus Paper no fa descompte però té la llista del que es
necessita.
Sobre l’hora del menjador: Es constata que calen monitors a la sala
d’estudi. Es comenta el cas d’una mare que puntualment va demanar
que el seu fill es quedés a dinar sense menjar carn. Seguint el protocol
establert, l’escola li va dir que no estava previst. Finalment no es va
quedar. A partir d’aquest cas, la comissió es va reunir el 22-3-17. Es
planteja que es facin menús alternatius i així donar solucions per
peticions esporàdiques. CAPGIR ja té propostes i ho fa habitualment
amb d’altres escoles. Es fa l’encàrrec a la comissió que explori totes les
possibilitats i que en el termini màxim d’un mes es pugui tenir un protocol
que sigui referendat pel Consell Escolar i l’Assemblea de l’AMPA, amb la
finalitat de resoldre aquestes situacions i peticions.
S’informa que s’han adquirir 10 pilotes de bàsquet. Es comenta que ja hi
són des del mes de gener dos models marca Kipsta 5 pilotes de 4 euros
i 5 de 5 euros,
Pel què fa a l’estructura pati, els diners previstos pel pati no s’han gastat
fins ara, a l’espera dels esdeveniments i desenvolupament de les obres,
sí s’ha invertit en el pati petit.
Es proposa comprar jocs per fomentar la cultura del joc. Alguns pares
podrien fer tallers. També es podria fer formació als mestres. Es proposa
invertir 600-800€ en Ludoteca.
Algunes famílies demanen que els exàmens es puguin portar a casa per
què les famílies puguin constatar com han anat.
Es proposa xerrada a les famílies. Seria el 20 abril i parlaria sobre “
Xarxa internet segura”

-

Sobre el projecte d’Arquitectura i Entorn es comenta que cal recuperar la
dinàmica de fer més retorn a les famílies de la tasca que fa en Pep
Admetlla, cercant espais de divulgació com el que es va fer fa 4 o 5 anys
enrere fent una visita guiada a llocs d’interès de la ciutat amb alumnes i
pares, observant espais des de la geometria, etc. L’adequació de l’acord
contractual amb en Pep Ametlla permet també abordar aquests temes.

-

Fi de la sessió.

