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ACTA REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA  
Dijous, 30 d'octubre de 2014 

Reunits: A l'Escola Argentona, dijous 30 d'Octubre de 2014 a les 21h a la Biblioteca, 
amb objecte de celebrar la reunió ordinària de junta de l'AMPA, oberta a tots els socis.  

Essent convocada prèviament amb antelació i amb el següent, ORDRE DEL DIA:  

• Aprovació acta anterior 

• Temes pendents 

• Actualització organigrama junta AMPA 

• Resum comissions 

• Valoració Festa Banda Bufera 

 

• Aprovació acta anterior 

Lectura de l'acte anterior . Es dóna per aprovada l'acta anterior. 

• Temes pendents 

• L’assegurança d’accidents a través de FAPAC . Ja està enllestida. 
 

• Respecte a les queixes del nou sistema de pagament.  Direcció ha parlat 
directament amb la persona que havia formulat la queixa, en principi ja està 
resolt. També hi van haver queixes per que algunes tarjetes potser estan 
defectuoses i el caixer que hi ha a l'escola no les llegeix. De totes formes, a 
través del mateix caixer es pot fer la transacció posant les dades manualment. 
 

• Tema protecció de dades. A finals del curs passat es va parlar de fer un curset 
pel tema de protecció de dades. Encara està pendent la sol.licitud a la FAPAC. 
 

• Es parla del tema del blog de l'AMPA. En Ramiro es va oferir a fer un parell de 
jornades adreçat als nous membres, per a que aquests puguin fer-ne ús  i penjar 
les informacions. Finalment es proposa que sigui obert a tots els socis i es 
concerta una primera sessió pel dia 20 de novembre. 
 

• El Departament de Justícia ens ha comunicat que ja s'ha tramitat correctament la 
inscripció de l'associació, però que encara requereixen el NIF definitiu. 
 

• Pagament de AMPA a Espai Burriac. Espai Burriac ha sol.licitat que es realitzi el 
pagament que es va acordar en assamblea. Es pren nota d'avisar a 
l'administrativa, tenim dubtes de com s'ha de facturar. S'haurà de fer una 
consulta amb Espai Burriac. 
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• Tema insubmissió LOMCE. Caldria fer un escrit per passar al Consell Escolar sobre 

la decició pressa en assamblea sobre aquest tema. 
 
• Actualització organigrama junta AMPA 

Actualització organigrama. S'està realitzant una actualització del organigrama de la 
composició dels òrgans de govern de l'AMPA i comissions. Queda per fer la modificació i 
presentar-la al Registre d'Entitats. 

• Resum Comissions 

Menjador:Proposta de menjador ecològic. La comissió de menjador i la comissió verda, 
s'han posat en contacte amb una empresa dedicada a establir i assessorar sobre el 
menjar ecològic. La proposta seria de fer del nostre menjador  el que s'en diu un 
menjador ecològic, o almenys introduïr més aliments ecològics i buscar també una dieta 
en aquesta línia. L'empresa assessora actualment al Bosquet. La seva actuació passa per 
fer primer una diagnosi de com es la dieta actualment i de com es treballa a cuina per 
poder assessorar i després fer unes xerrades adreçades als pares per informar sobre la 
iniciativa i posada en marxa. El diagnòstic té un cost de 140€+IVA, les xerrades de 
200€+IVA. Es comenta també que es va parlar amb Cuina Argentona, i que la proposta 
va estar ben acollida.  

Queda aprovada la iniciativa de menjador per part de l'AMPA. A part, també es proposa 
fer una enquesta de satisfacció entre els usuaris del servei de menjador. S'haurà de 
parlar amb la comissió de menjador del consell escolar. 

Extraescolars: Casal de Nadal. La comissió d'extraescolars ha valorat els dies laborables 
que serien per fer el casal i pensa que no hi han prous dies seguits i que a més els 
casals de Nadal s'hi apunta poca gent, per tant es decideix que no es farà casal de Nadal 
a l'Escola Argentona. 

• Valoració Festa Banda Bufera 

Valoració de la Festa Bufera. Encara no s'han fet números, la valoració es possitiva però 
s'esperava més gent. També va sorgir problemes pel tema d'adequació (plà de mobilitat 
i evacuació d'emergència). Es parla de tenir una reunió amb Espai Burriac per parlar dels 
punts forts i febles de la festa.  

Es convoca la propera reunió d'AMPA per el 27 de novembre a la mateixa hora.  

I sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la qual jo, com a secretaria 
n’estenc aquest acta que certifico amb el vistiplau de la Presidenta. 

LA PRESIDENTA    LA SECRETARIA  


