REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA – 05-06-18
Assistents: Núria Riquelme, Laia Batallé, Clara Batallé, Quim Solà, Neus Boix,
Mariona Casadevall, Mònica Herrero, Helga Brusi, Ricard Rodríguez, Anna
Morell, Joan Quer, Isabel Pérez, Ana Casillas, Lali Torrellas, Gema Montalvo,
Laura Balat, Marta Arbat, Josep Enric Saiz, Susana Jiménez, Isa Campo,
Roser Castelló, Anna Sau, Anna Sola-Pou, Mireia Freixa, Elisenda Vidal.
-

S’aprova l’acta anterior de 28-02-18.

-

Es debat sobre la renovació de la junta. Núria Riquelme exposa que
assumiria la presidència si algú de la seva confiança es comprometés
amb la vicepresidència. Diu que ha rebut propostes de secretaria i
tresoreria, però faltaria aquesta figura. Demana 15 dies per plantejar-ho i
veure si ho pot resoldre. Es proposa fer assemblea general el 19 de juny
per votar si hi hagués un nou equip.

-

Laura Balat exposa que des del Consell escolar han demanat ratificar el
preu del menú pel proper curs. S’acorda una puja de 0,10 cèntims i fer
continuïtat. D’aquesta manera, el preu final serà 5,20 € preu fix i 6,20€
eventuals. També exposa que des de diverses AMPES es volen fer
flyers informatius i pancartes per reivindicar la gestió del menjador, arran
de la nova proposa de la Generalitat per què es faci des dels Consells
Escolars. Proposa fer una pancarta amb alguna frase tipus “El menjador
no es toca” o “El menjador és de les AMPES”. Seria la mateixa a totes
les escoles. S’acorda que s’assumirà el cost d’impressió de dues
pancartes i flyers per informar a les famílies de les escola. Encara dins la
comissió de menjador, es planteja repensar amb la nova direcció si totes
les tasques de menjador les podrien assumir els monitors en comptes
del personal de l’escola.

-

Laia Batallé diu si es podrien fer més còpies de l’armari de l’AMPA per
no haver-la de demanar cada vegada a en Pere Joan. Com que la Lola
ja té clau, s’acorda que si es fessin més còpies tampoc quedaria clar qui
la tindria. Per tant, no es farà una altra còpia.

-

Núria Riquelme explica que ha exposat al consell escolar posar una
estructura al pati pels alumnes més grans. El cost és de 2.900€.
S’acorda que es compri.

-

La comissió de llibres diu que a partir d’ara afegiran a la informació un
text on s’expliqui que no acceptaran la gestió de llibres si hi ha deutes
pendents i que les equivocacions a l’hora de fer la comanda les
gestionaran les mateixes famílies.

-

Pel què fa a la comissió de biblioteca, Sílvia Doval ha enviat la
informació resumida, ja que no ha pogut assistir a la reunió:

-

“20 famílies van regalar llibres per St. Jordi a l'escola (la meitat del curs
passat...).
2. El 19/06 em reuneixo amb l'Anna Hernàndez i la resta de comissió de
mestres i farem valoració de tot plegat.
3. No sé si a la reunió tindreu temps de fer-ne alguna valoració, comentari,
etc. Si és així, me'l podeu fer arribar.
4. De cares al curs vinent hi haurà canvis: l'Anna Hernàndez i la Sònia són
membres de la biblioteca escolar que marxen i haurem de veure com afecta
al funcionament del projecte. Per tant, tornem a estar en un moment
d'impàs.
5. El proper curs continuaré fent assessoraments i intentaré que tot tiri
endavant. Cal promoure que l'equip de biblioteca escolar tingui continuitat i
implicar el nou equip directiu.”

-

-

Respecte el fet que s’hagin venut la meitat de llibres Laia Pèlach comenta
que potser ha faltat difusió i unir-ho a l’apadrinament, com s’havia fet
anteriorment. També aniria bé ampliar les dates, abans i després de Sant
Jordi, per evitar cues.
-

Els nous membres de la comissió d’extraescolars diuen que estan
buscant nous pressupostos per substituir les activitats que, segons les
enquestes, menys funcionaven. Estan mirant per fer també
batucada,ioga, multiesport... Comenten que l’Amaia ha rebut consultes
per saber si es faria acollida de tardes. Han enviat una enquesta a les
famílies sobre això. Clara Batallé pregunta per què es paguen les
extraescolars abans de començar, si de vegades no s’acaben fent.
Demana si el pagament podria ser mensual. Caldria fer millores en la
gestió dels pagaments.

-

De cara a la festa major del proper dissabte, 9 de juny, la comissió de
festes demana reforços a les 8h30’ i també abans de sopar per muntar
les taules sota el nou porxo.

-

Mariona Casadevall diu que dins els pressupostos de barris s’ha
acceptat votar : Millorar la vegetació de la Plaça 1 d’octubre i construir
un parc infantil a la zona de l’arbreda. Les votacions seran de l’11 al 24
de juny.

-

Fi de la sessió a les 23h.

