REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA – 01-06-17
Assistents: Joan Quer, Eduard Berloso (regidor), Carles Lloret (arquitecte
municipal) , Josep Lluis Sánchez, Elena Margarit, Núria Ravés, Mònica Herrero,
Núria Riquelme, Miquel Rimbau, Irene Barceló, Laura Balat, Anna Puigdemont,
Neus Boix, Olga del Moral, Ana Casillas, Sandra Masferrer, Anna Sau, Jordi
Ventura, Roser Castelló, Pep Vicens, Isabel Pérez, Mariona Casadevall, Laia
Pèlach, Daniel Farré, Elena Ventós, Jordi Vidal, Helga Brusi, Rafel Pèlach,
Xavier Sánchez, Anna Bou, Sílvia Doval, Lali Torrellas, Anna Solà-Pou,
Elisenda Vidal. Amb l’absència justificada de Clara Batallé i Laia Batallé.
-

Eduard Berloso, regidor de l’àrea de sostenibilitat, medi ambient,
participació i cooperació, exposa la proposta de pati alternatiu mentre
durin les obres del nou pati, que començaran a finals de juny i es preveu
que durin fins a l’octubre/novbre. L’arquitecte municipal, Carles Lloret,
diu que han fet la proposta mirant d’evitar les sortides de fum del
pàrquing que hi ha sota la plaça. Les famílies proposen tancar la plaça
Sta. Susanna i adequar-la com a pati, fent un túnel des de l’escola. El Sr.
Berloso diu que per a això caldria fer una consulta als veïns. L’altra opció
seria ampliar la part del pati proposada estenent-la a la part dreta de
l’escola fins a l’entrada del pàrquing. El pati es tancarà amb peces de
formigó. Eduard Berloso diu que queda a l’espera de la proposta de les
famílies.

-

Eduard Berloso i Carles Lloret deixen l’assemblea.

-

Es continua parlant de les propostes del pati. Olga del Moral insisteix en
la importància de la seguretat de les tanques amb què encerclin el pati.
Laia Pèlach diu que s’hauria de revisar el projecte de licitació i
comprovar si diu com han de ser aquestes tanques. Anna Bou diu que
estudiarà les possibilitats d’ampliació i farà una proposta. S’acorda que
la comissió ho consensuarà i la faran arribar a l’ajuntament.

-

S’aprova l’acta anterior de 23-3-17.

-

Pel què fa a l’extraescolar d’escacs Anna Solà Pou explica que van
parlar amb el professor i van decidir que continués fins acabar el curs.
Xavier Sánchez diu que no li sembla bé fer fora un professor de manera
precipitada i menys si té molta antiguitat. L’enquesta a les famílies ha dit:
4 que no segueixi i 3 que sí. Es proposa buscar una altra opció d’escacs
on es fomenti menys la competitivitat. Anna Solà Pou diu que ens les
extraescolars del proper curs es suprimeixen els esports mentre es facin
les obres al pati. Es podria fer bàsquet, volei i handbol al Bruguera. Es
proposen altres extraescolars com Intel·ligència emocional enlloc de

dibuix còmic, al migdia. A la tarda es tornarà a fer cuina, també teatre
musical i fama. La resta es faran igual. En aquest sentit, Neus Boix diu
que van veure l’aula oberta de teatre i ho van valorar molt positivament.
Núria Riquelme diu que no tenen cap informació per valorar robòtica.
L’Orquestrina proposada a la reunió anterior s’ha desestimat perquè és
inviable, seria massa car. Mariona Casadevall diu que caldria alguna
informació trimestral de les extraescolars. La comissió diu que ho havien
fet i es podria tornar a fer.
-

Rafel Pèlach afegeix que segons la normativa s’han d’afegir monitors.
Això podria fer augmentar els preus. Afegeix que falta cobrar encara la
2a i 3a quota d’extraescolars, que s’havien de cobrar el febrer i al juny.
Es cobraran al juny i juliol.

-

Pel què fa la festa major del 10 de juny calen reforços. De 10h a 12h hi
haurà les activitats extraescolars. Qui s’apunti a aquesta comissió de
festa major també faria la festa de benvinguda i la castanyada.

-

S’aproven les tarifes de menjador pel proper curs 2017-18: fixes: 5,10€,
esporàdics: 6,10€.

-

Lali Torrellas recorda que cal un monitor extra per infantil a l’hora de
menjador. També manifesta que han constatat una baixada de la qualitat
en el menjar. S’aprova que hi hagi un monitor extra. Queda pendent
saber si s’aprova el segon monitor. Es confirmarà a la primera
assemblea del curs. Tothom està d’acord que si cal, es posi el segon
monitor. La comissió de menjador valorarà la qualitat amb el servei del
menjador.

-

Sílvia Doval i Anna Puigdemont diuen que a 4t hi ha un conflicte amb
una mestra. Els pares es volen unir per mirar de trobar solucions per
millorar el comportament a l’aula.

-

Joan Quer informa que s’utilitza el soterrani de l’espai Mercadal per
guardar coses. Es va netejar sota l’escala. Una part de roba es va portar
a la tintoreria (100€). També es van comprar 5 caixes apilables.

-

Pel què fa a la comissió de llibres diuen que ja han donat la informació
dels llibres per encarregar i el material es pot demanar a Neus Paper.
L’antiga comissió de llibres revisarà el projecte que han redactat des de
la nova comissió i es penjarà a la web.

-

La comissió de casalets exposa que han rebut 65 respostes de
l’enquesta que van fer a les famílies. Hi ha molt interès en el casalet de
tardes de juny però no tant en els de Nadal i Setmana Santa. Per això
s’acorda unir-se a d’altres escoles com Verd i Bruguera i fer casal a tres
bandes. Exposen també el cas d’una família que va pagar el casal de

piscina però no es va inscriure i, per tant, no constava a la llista
d’inscripcions. Li han proposat anar a la piscina de l’Annexa o fer tardes
artístiques perquè les inscripcions de piscina ja estan plenes.
-

Núria Riquelme diu que la Clara Batallé va proposar una xerrada el curs
que ve sobre bullying i assetjament amb Jordi Barris per a famílies i
mestres. Cobra 100€ i seria a principi de curs un dijous a les 20h.

-

Els dies 22 i 23 de juny les coordinadores es reuniran amb Jugar x jugar
per fer jocs matemàtics i de llengua a l’aula. Laura Balat diu que haurien
de ser 5 jocs per aula. El pressupost serà de 1000€.

-

Fi de la sessió.

