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ACTA REUNIÓ DE JUNTA D’AMPA  

Dijous,  22 de gener de 2015 

Reunits: A l'Escola Argentona, dijous 22 de gener de 2015 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 

 Llei de protecció de dades 

 Resum comissió menjador 

 Nova eina de comunicació IONotice 

 Resum comissions 

 

 Aprovació acta anterior 

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

 Temes pendents 

Trobada especialista xarxa clau 

Tema mestre escacs, ja s'han posat d'acord amb mestres? 

Tema telèfon AMPA. Solucionat 

Sobre proposta teles menjador. Es van llençar. Tampoc és lo més adient en qüestió 

d'higiene. 

Pla de funcionament del menjador: Dilluns vinent hi ha reunió comissió de menjador, 

l'Avel·lí aprofitarà per recordar-ho a direcció. També la sol·licitud dels TC2 del personal 

contractat a cuina. 

Contracte cessió d'instrument musical: Està redactat i amb conformitat de Espai musical 

Burriac però no se sap si ha arribat a l'alumne. S'hauria de penjar la plantilla del 

contracte en el Google Drive per a que estigui a l'abast per qualsevol.  

Es planteja que seria convenient fer un inventari del béns de l'AMPA. S'ha fet una 

primera llista. La Montse s'ocuparà de finalitzar-la. Es penjarà a Google Drive. 

Circulació de Camions: ja s'ha tirat endavant la instància. També es parla que la zona 

d'aparcament de sorra amb la sortida dels nens per aquella banda no és compatible i 
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s'han vist situacions de perill. Es decideix fer una instancia per fer un suggeriment per 

fer canvis en aquella zona. 

L'ajuntament ha aprovat la subvenció sol·licitada i ens ha concedit  de 1847,60. Es va 

presentar la justificació el 31/12. 

L'ajuntament també va aprovar en els pressupostos la inversió en l'adequació acústica 

del menjador. En principi està previst per vacances de setmana santa. 

 Llei de protecció de dades 

L'empresa (a través de la FAPAC) encarregada de la llei de protecció van passar un 

qüestionari per assabentar-se del nivell de seguretat de la informació que està en 

possessió de l'AMPA. La Montse va omplir aquest formulari i el va entregar. Estem 

esperant resposta. 

 Reunió direcció-AMPA 

GEP(). Acaben d'iniciar-ho, són 2 profes especialistes d'anglès i un altre que no ho és. El 

procés passa per fer primer la formació de docents, després generar els continguts i la 

última fase és fer la implantació. El plantejament és integrar l'anglès en altres 

assignatures. Puntualment es proposaran fer vàries activitats. Aquest curs només hi han 

10 escoles a les que la Generalitat va atorgar-ho.  

També es va plantejar que les famílies tenen la percepció d'estar pagant sovint. L’escola 

proposa per el proper curs agrupar l’import de les sortides i fer el pagament en dos 

terminis. 

 Resum de comissió de menjador 

La comissió de menjador es va reunir amb la representant de la associació de menjadors 

ecològics. La Nani, de l'associació de menjadors ecològics, va presentar un model de 

menú més integrat a la dieta mediterrània, amb menys proteïna vegetal i més varietat 

de cereals i verdures. El menú suggerit, integrava alguns plats ja fets i integrant noves 

textures i sabors, amb una rotació de tres setmanes en comptes de les 4 d'ara. 

Eliminant la doble proteïna i incrementant la verdura. 

També va presentar un escandall dels costos actuals per veure el punt de partida i saber 

sobre quins marges ens movem. Es va quedar en que la part de cuina i monitoratge 

presentessin més documentació per que l'escandall fos més proper a la realitat. Un dels 

possibles marges amb el que es podria comptar, és la anul·lació de l'IVA per aquells 

menjadors que tinguin un projecte pedagògic. D'altra banda s'hauria de revisar les 

condicions dels no assistents fixes de menjador. 

En la reunió es va parlar ja del tema de compra d'elements més naturals, com sucres no 

refinats i altres. 
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Es va parlar també del full de ruta a seguir per a la implantació del menjador ecològic. 

Un primer pas podria ser fer una enquesta, després fer una reunió conjunta per informar 

als pares i mares dels alumnes. 

Per vàries circumstàncies, es farà necessària que vingui una persona de recolzament a la 

cuina, això suposaria un cost. També s'ha de valorar si tirem endavant, si el projecte es 

viable. 

L'enquesta s'està confeccionant, quan estigui feta s'ha de presentar al Consell. La 

proposta de la Comissió del Consell era que es distribuís a tothom, i que la millor 

fórmula és que els mestres la reparteixin en paper. De l'enquesta es passaran els 

resultats.  

 Nova eina de comunicació IONotice 

IONotice es una aplicació tipus Whastapp però unidireccional. Està en marxa i 

configurada. Quan s'actualitza el Blog es genera una notificació que reben els clients i 

aquests poden triar entre llegir-la, llegir-la més tard o cancelar-la. La notificació no és 

més que l'enllaç al Blog. Es una aplicació que te las seves limitacions, aquest no tindria 

problemes de privacitat que té el Whatsapp, però no és prou intuïtiu i es dubte de la 

seva difussió, només hi han 8 persones vinculades. Finalment es decideix continuar amb 

el Whatsapp com a medi de comunicació massiu, entre d'altres. 

 Resum Comissions 

Extra-escolars: Els nombre d’alumnes de l’aula d’estudi va augmentant.  

La Katja ha enviat un correu demanant a Espai musical Burriac si està interessat en 

presentar proposta per el casal d’estiu, la Noemí i ha dit que si estan interessats. Es 

queda en demanar també informació a Ganyotes, Sereduca i a EnGrescat. 

Escacs: Actualment hi han 6 nens apuntats a la nostra escola. S'ha intentat contactar 

amb altres AMPAs per tirar endavant un campionat interescolar, de moment no s’han 

pogut reunir. Es parla de que es podria aprofitar les festes de les escoles per fer el 

campionat d'escacs.  

 Precs i preguntes 

Tornat de vacances de Nadal, la Banda Bufera ha deixat de fer classes. Es sospita que 

Ensenyament va fer una inspecció i que la banda bufera no va obtenir el permís. Es 

queda en que la Maite parlarà amb direcció per assabentar-se del succeït.  

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  


