REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA – 12-07-17
Assistents: Joan Quer, Mònica Herrero, Núria Riquelme, Laura Balat, Neus
Boix, Roser Castelló, Isabel Pérez, Mariona Casadevall, Rafel Pèlach, Xavier
Sánchez, Anna Bou, Anna Solà-Pou, Jordi Vidal, Clara Batallé, Elisenda Vidal.
Amb l’absència justificada de Lali Torrellas i Sílvia Doval.
-

S’aprova l’acta anterior d’1-6-17

-

En referència a les extraescolars, Xavier Sánchez explica que el CEIP
Bruguera ofereix activitats per fer a la seva escola, però només vindrien
a buscar els alumnes a l’Eiximenis en el cas de bàsquet de 1r a 6è
(dimarts). La resta de la setmana ofereixen dilluns piscina i voleibol,
dimecres futbol (de P4 a 2n) i gimnàstica rítmica (de 1r a 6è) i dijous
handbol (de 1r a 6è). Dins les extraescolars, Anna Solà-Pou proposa
que es mantingui la música al migdia, però caldrà veure com substituir la
figura de la Dolors Torregrosa. Es planteja parlar amb Jordi Parés, pare
de 4t i amb en Raül Sánchez. Es tractaria d’oferir classes d’instruments,
coral i dansa.

-

Sobre les obres del pati, Joan Quer diu que sembla que començaran el
dilluns 17 o dimarts 18 de juliol. Es compromet a fer les gestions per què
la proposta de pati alternatiu que s’ha preparat per fer servir durant les
obres, arribi al tècnic Carles Lloret.

-

Encara parlant del període en què duraran les obres al pati, Laura Balat
demana si es podria comptar amb un monitor extra per estar al pati
durant l’hora de menjador. Rafel Pèlach diu que caldrà revisar el
pressupost. S’aprova que, tenint en compte la situació extraordinària de
les obres, es compti amb aquest monitor si calgués.

-

En referència a les activitats extraescolars i les hores docents que
ocupava la Dolors Torregrosa, es planteja buscar una alternativa. Serien
6 hores dins l’horari lectiu: dilluns, dimecres i divendres entre 9h i 13h.
En aquest sentit, l’escola ha dit que aquest curs 2017-18 comptarà amb
una especialista de música. Per tant, demanaria el suport d’ algú a
educació infantil, tot i que no caldria que s’especialitzés en música.
S’acorda que aquest proper curs de moment s’oferirà el suport d’una
persona a P3,P4,P5 tal i com demana l’escola. A partir del curs 2018-19
es replantejarà. Es planteja buscar algú que doni suport emocional a
educació infantil per complir aquesta funció. Núria Riquelme parlarà amb
la coordinadora d’educació infantil, Anna Bou parlarà amb una mare de
P4 que treballa en una llar d’infants.

-

En referència a la situació de la classe de 4t que l’Anna Puigdemont va
exposar a l’anterior junta, ja s’han iniciat les reunions amb la
psicopedagoga Rosa Fernández. Hi ha hagut molt bona resposta tant
per part de les famílies com de l’escola. Es planteja que aquesta
psicopedagoga faci també una xerrada sobre l’assetjament per a totes
les famílies. Aquesta xerrada substituiria la que ja s’havia plantejat a
càrrec de Jordi Barris per al dia 19 d’octubre de 2017.

-

Dins els projectes del proper curs, Mònica Herrero exposa que la
professora M. Àngels vol plantejar un treball amb els alumnes a naturals,
on també hi intervindrien el seu marit com a físic i la Mònica com a
meteoròloga.

-

Dins la informació de la biblioteca, Sílvia Doval no ha pogut venir però ha
enviat un document amb el resum de diferents qüestions. Malgrat que ha
estat un curs d’impàs per què a l’escola ja no hi ha l’Eugènia ni la Pilar,
la valoració del funcionament de la biblioteca ha estat molt bona. L’Anna
Hernández ha estat la coordinadora de la comissió i ha comptat amb la
col·laboració de la Pilar Sampietro i la Carme Bonmatí, ja jubilades. Per
altra banda, una noia contractada per l’Ajuntament ha catalogat el fons
de biblioteques d’aula. De cara al proper curs, es planteja ampliar el lot
de llibres que va a les aules des de la biblioteca (la caixa màgica). La
biblioteca té fons suficient. Les mestres de la comissió han coordinat la
part de promoció lectora i d'activitats de la biblioteca. Per altra banda,
Pilar, Carme, Anna Sòria (ajuntament) i Sílvia, han assumit les tasques
més tècniques de gestió de llibres. L’Anna Hernández s’ha compromès a
que el proper curs es destini una mestra per dedicar-se a la biblioteca.
Pel què fa al pressupost de 348€ de què disposava l'escola a partir de
diners de l'AMPA, no sap si l'han gastat. Tenien previst comprar llibres
de coneixements. Exposa que potser esperen a gastar-los quan tinguin
una bona selecció de llibres al setembre. El centre d'interès de Roald
Dahl que han treballat aquest curs ha estat molt ben valorat per tot el
claustre. De cara al curs vinent, hi ha diverses propostes sobre la taula.
Sembla que tindrà pes la poesia. Per St. Jordi, les famílies van regalar
40 llibres a la biblioteca. La valoració és molt positiva. El curs passat se'n
van regalar la meitat. La Llibreria 22 va donar un val de 40€ que es va
entregar a l'escola per comprar algun còmic.

-

Pel què fa al suport a l’AMPA, la Sara ha trobat una altra feina i per tant,
ha de plegar. Es planteja buscar una alternativa. Joan Quer planteja
proposar-li a Amaia Bilbao, qui ja havia fet pràctiques de magisteri a
l’escola. Es planteja que qui fes aquesta tasca podria ser la mateixa
persona que assumís també les funcions de suport a infantil. Rafel
també parlarà amb Capgir per si es pogués comptar amb algun dels
monitors. Dins les informacions de l’AMPA, Mariona Casadevall recorda
que està pendent posar una bústia al pati.

-

Fi de la sessió.

