REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA – 28-02-18
Assistents: Sílvia Doval, Ana Casillas, Lali Torrellas, Raül Sánchez, Gema
Montalvo, Quim Solà, Xevi Salvà, Susana Jiménez, Roser Castelló, Anna Sau,
Laia Batallé, Núria Riquelme, Clara Batallé, Helga Brusi, Tània Robledo, Isabel
Pérez, Judit Noguera, Neus Boix, Mariona Casadevall, Laia Pèlach, Anaïs
Quintana, Laura Balat, Francesc Crous, Joan Quer, Mònica Herrero, Pere
Mundet, Elisenda Vidal.
-

S’aprova l’acta anterior de 30-11-17.

-

La comissió de menjador informa que s’hi incorporen Gema Montalvo,
Anaïs Quintana i Mariona Gibert i Tània. Al juny, deixaran la comissió
Laura Balat, Lali Torrellas i Laia Batallé. Ana Casillas continuarà.
Proposen fer un canvi en el menú, incloent menjar ecològic. Donat que
això suposaria un increment en el preu, s’acorda fer una assemblea
oberta informativa per a tothom per fer tres propostes de canvi en el
preu del menú: 0,50 cèntims, 0,60 cèntims i augmentar-lo
progressivament o 1,20. A l’assemblea s’explicaran les propostes. La
reunió serà el 12 d’abril de 2018.

-

Pel què fa a la visita d’obres, Joan Quer explica que la inauguració no
podrà ser el dia 1 de març de 2018 com s’havia previst, ja que la
Generalitat ha fet una inspecció i ha presentat a l’ajuntament un informe
de deficiències. L’AMPA, per la seva banda, també va fer un informe
amb propostes de millora. Estem pendents de l’actuació de l’ajuntament,
per això no hi ha data prevista d’inauguració. Quan el pati estigui acabat,
es treballarà des de l’AMPA amb la idea de fer-lo verd.

-

Sobre la informació de l’escola, Joan Quer també informa que la
directora, Tat Asso, va dir al consell escolar que es jubilarà aquest curs i
la professora Anna Hernández deixa l’escola. De moment, no se sap qui
formarà el nou equip directiu. Joan Quer proposa crear una comissió
d’acompanyament a la nova direcció.

-

En l’àmbit d’extraescolars, Quim Solà informa que els proveïdors
demanen tenir més autoritat i comunicació amb les famílies, arran d’un
conflicte amb un alumne. Es proposa també fer reunions a principi de
curs per presentar les activitats. Encara dins la comissió d’extraescolars,
s’informa que Susana Jiménez s’afegeix a la comissió. Per altra banda,
el dia 4 de juny es faran algunes classes d’extraescolars per compensar
alguns dies en què no s’han pogut fer al llarg del curs per qüestions
diverses.

-

-

Sobre la renovació de junta, s’acorda fer un traspàs puntual de tresoreria
a Roser Castelló i Anna Sau per què resolguin únicament les qüestions
econòmiques pendents d’aquest curs.
Es reuniran amb l’actual
tresorera, Anna Morell, per fer el traspàs d’informació.

-

Pel què fa a la xerrada de polls de què es va parlar en una reunió
anterior, està previst que el dia 5 de març es faci la xerrada a l’escola
pels alumnes i el dia 8 per a les famílies.

-

Sílvia Doval informa, respecte la biblioteca, que un any més es vendran
llibres per Sant Jordi a la Llibreria 22 i ara també a la recent inaugurada
Cal Mot, al pont de ferro. Les famílies els podran comprar i donar-los a
l’escola.

-

La comissió de llibres diu que la setmana vinent renoven contracte amb
Cial Girona. Mariona Casadevall reclama que es posi una bústia per què
s’hi puguin entregar documents per a l’AMPA. S’acorda que Joan Quer
ho demani a la direcció de l’escola i, prèvia aprovació, l’AMPA compri la
bústia i l’escola la instal·li si ho creu convenient. Mariona Casadevall
també proposa que es canviï l’estora de la sala de música.

-

Mariona Casadevall i Francesc Crous han assistit a la reunió de
pressupostos de barri. Han fet tres propostes de millora al barri: Crear un
parc infantil a la zona d’arbres, millorar la vegetació i eliminar l’estructura
que hi ha entre els dos passos de zebra de la plaça 1 d’octubre. El 27
d’abril es farà l’assemblea de retorn i es decidirà què es fa. Les altres
dues propostes presentades són: dinamitzar el barri i fer un tancat per a
gossos.

-

Quim Solà informa que l’Amaia Bilbao té intenció de plegar al mes de
juny. Ella mateixa es compromet a buscar algú que la substitueixi.

-

Donat que està pendent de fer la festa de benvinguda a P3, s’acorda que
es pot fer quan s’inauguri el pati.

-

La festa de final de curs serà el dia 9 de juny.

-

Fi de la sessió.

