ACT
TA REUN
NIÓ DE
E JUNTA
A D’AMP
PA
Dijous, 27 de novembre de 2014

Reuniits: A l'Esco
ola Argento
ona, dijous 27 de Nov
vembre de 2014 a les 21h a la Biblioteca,
B
amb o
objecte de celebrar la reunió ord
dinària de junta de l'AMPA, obertta a tots els
s socis.
Essen
nt convocad
da prèviament amb an
ntelació i am
mb el següent, ORDRE
E DEL DIA::
•

Aprovació
ó acta ante
erior

•

Temes pe
endents

•

Resum Consell
C
Esco
olar

•

Informac
ció eleccions Consel l Escolar per incorrporació un
n representant de
mares/pa
ares

•

Resum trrobada amb
b Espai Mussical per la valoració festa
f
Banda
a Bufera

•

Resum co
omissions

•

Model de
e contracte de cessió d
d'un instrum
ment music
cal

•

Aprovac
ció acta an
nterior

Lectura de l'acte
e anterior . S'aprova l''acta anterior.
•

Temes pendents
p

Protecció de dad
des: Queda pendent.
Tema
a facturació
ó banda bu
ufera: Enca
ara queda pendent
p
pe
er parlar co
om es factturarà. La
Noem
mí va dir que preguntaria, però e ncara no s''ha parlat.
Tema
a LOMCE. Es va exposar al conse
ell escolar (v
veure Resu
um consell e
escolar).
Reclamar el pla de funciona
ament del menjador a l'escola.
•

Resum Consell
C
Escolar

Propo
osta de men
njador ecològic, el con
nsell es va posicionar a favor i va
a ser ben acollit.
a
Es va explicar ell Plà annual 14-15.
Tamb
bé es va explicar el projecte G
GEP (Grup Experimenttal Pluriling
güe). El GEP és un
projec
cte que im
mpulsa l’aprrenentatge de llengües estrangeres a trav
vés de ma
atèries no
lingüíístiques. Aq
quest proje
ecte (Grup Experimen
ntal Pluriling
güe) s’emm
marca dins Marc per
al plu
urilingüisme
e del Depa
artament d’’Ensenyament. En aquest cas l’’ús de la llengua es
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treballa des d’u
un vessant més pràc tic. A la nostra
n
esco
ola consistteix en imp
partir part
d’algu
una àrea en
n anglès don
nant contin uïtat a Artss and Crafts
s.
La no
ova llei prettén posar-la
a almenys en el cicle superior. Això
A
represe
enta que un
n nombre
de prrofessors puguin
p
fer la classe en anglès i l'objectiu es que un alt percentatge
d'alum
mnes tingui al finalitza
ar un nivelll considerab
ble d'anglès.
orn precs I preguntes de la reun
nió del cons
sell, es va parlar del tema dels camions.
En to
ués a l'Aju
Com hi era present el regidor,
r
se
e li va sol·licitar que
e comuniqu
untament
d'inte
errompre el trànsit en hores d'en
ntrada i sorttida.
Es qu
ueda que es
s preguntarrà al regido
or si s'ha re
esolt la prob
blemàtica.
Es va exposar al consell es
scolar la po
osició de de
esacord de l'AMPA amb
b la LOMCE
E. Un dels
temes
s que més afecta a le
es associaciions de parres i mares
s d'aquesta nova llei, es que la
representació de
e l'AMPA al consell esscolar, reco
ordem que és el màx im òrgan de
d decisió
de l'e
escola, pass
sarà a ser consultiva,
c
és a dir, amb
a
veu pe
erò sense v
vot. Finalme
ent, en la
reunió
ó va sorgirr la idea de
e fer un aco
ord per a que
q
la repre
esentació d
dels pares no
n només
sigui consultiva si no que sigui decissòria com fins
f
ara. La Mònica ess va comprrometre a
consu
ultar i veure si era po
ossible posa
ar dintre de
e la normativa de l'esscola aques
sta opció.
Tamb
bé es queda
a en parlar--ne al Conssell Municip
pal.
•

Informa
ació eleccions Conse
ell Escolar
r per inco
orporació d
d'un repre
esentant
de mare
es/pares

Una d
de les reprresentants en el conssell escolarr s'ha dona
at de baixa
a. Cal fer una nova
elecciió. Ja ha so
ortit el cens
s i s'ha obe rt el termin
ni per a pre
esentació de
e les candid
datures.
•

Resum trobada
t
am
mb Espai M
Musical pe
er la valoració festa Banda Bu
ufera

A nive
ell de suport les coord
dinadores ttorben que va ser exce
el·lent. La g
gestió i pub
blicitat de
l'even
nt van anar amb reta
ard. I amb
b respecte el pla d'ev
vacuació, e
el van fer elles
e
amb
l'ajud
da de la Dire
ectora i va ser aprova
at.
•

Resum Comission
C
s

Extraescolars- A l'extra-escolars d'e
escacs el professor
p
és
é nou d'a
aquest any
y i els hi
agrad
daria impuls
sar aquesta
a extra-esccolar. Ens va
v comenta
ar vàries prropostes, una d'elles
és ferr un campionat entre totes les e
escoles d'A
Argentona. Altre és fe
er escacs a la classe
d'edu
ucació. La Maite
M
ja ha parlat am b els profe
essors, la resposta de
e l'escola direcció és
que e
els hi semb
bla bé i que
e potser ess podria ferr una demo
o a la classse de mate
es. Queda
pende
ent de fer una
u
trobada
a amb el m
mestre d'esc
cacs.
Tema
a dia de que
edar FAPAC
C per a que
e vinguin a explicar-no
os el nou fu
funcionament, doncs
han p
patit una re
e-estructura
ació.
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Xarxa
a Clau. El projecte
p
CLA
AU té com a objectiu posar a l’abast de less famílies i les AMPA
les eiines i recursos necessaris per p
portar a terrme activitats formattives per ta
al que les
perso
ones adultes de l’entorrn de l’alum
mnat puguin
n acompanyar el seu p
procés educatiu.
Les a
activitats que
q
es porrtaran a te
erme en aquest projecte busqu
uen influir en l’èxit
educa
atiu de to
ots i totes
s i estan basades en
e evidènc
cies científfiques reco
onegudes
intern
nacionalment, concre
etament esstaran guiades per la recerca
a europea de més
olar INCLU
rellev
vància en l’’àmbit d’educació esco
UD-ED. Stra
ategies for inclusion and
a
social
cohes
sion from education in Europe,, (Projecte integrat en
e el 7è P
Projecte ma
arc de la
ue mostra la importà
Comu
unitat Euro
opea (2006- 2011) qu
ància vital de la partticipació i
forma
ació de les famílies i la correlacció entre fa
amília i com
munitat com
m detonantt de l’èxit
escola
ar.
Té co
om a objectte dur a terme una sè
èrie d'activ
vitats per millorar
m
els resultats educatius.
e
Tallerrs pares-ne
ens. Formarr als pares per a que segueixin
s
el
e que els fi lls fan a cla
asse... En
definiitiva vàries
s activitats enfocades a la millorrar el procé
és educatiu
u. L'especia
alista està
disposada a ve
enir per ex
xplicar-nos en que es
e basa i com
c
funcio
ona. Resulttat de la
investtigació en les que es
e bassa la
a xarxa clau. S'aprova muntarr una trob
bada amb
l'espe
ecialista.
Neces
ssitem telèfon nou pe
er gestionarr el grup de whatsapp
p quedem e
en fer una crida per
veure
e si algú té un de sego
ona mà.
•

Model de contractte de cess
sió d'un ins
strument musical

Es pre
esenta el model
m
de co
ontracte i a mb petits matisos,
m
s'a
aprova.
•

Precs i preguntes
p

La mare que va
a presentar un queix
xa sobre la celebració
ó del dia d e Santa Ce
ecília ens
explic
ca el seu punt
p
de vista i ens iinforma qu
ue ha parla
at amb la directora que
q
li ha
explic
cat les raon
ns de l’escola.
Es pa
arla de la forma
f
de pagament in
nstaurada recentment
r
t i es conc lou en reviisar de la
possib
bilitat de fe
er pagamen
nts més fra ccionats o flexibles.
Queix
xa sobre ell problema acústic de
el menjado
or, que provoca càstig
gs als nens
s. Caldria
utilitz
zar altres càstigs-refle
c
exions que
e no siguin
n no sortir al pati. E
Es proposa tornar a
posarr teles al so
ostre.

I sens
se res més
s a tractar, la Preside nta aixeca la sessió de
d la qual jjo, com a secretaria
s
n’este
enc aquest acta que certifico am b el vistipla
au de la Pre
esidenta.
L PRESIDE
LA
ENTA

LA
L SECRETA
ARIA
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