ACT
TA REUN
NIÓ DE
E JUNTA
A D’AMP
PA
Dijous, 12 de març
m
de 201
15
Reuniits: A l'Esco
ola Argento
ona, dijous 12 de marrç de 2015 a les 21h a la Bibliotteca, amb
objec
cte de celeb
brar la reun
nió ordinària
a de junta de l'AMPA, oberta a to
ots els socis
s.
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

•

Propostes Casal d’Estiu

•

Banda Bu
ufera

•

Projecte Menjador Ecològic
E

•

Propostes per la ven
nda de llibrres

•

Resum Comissions

•

Precs i prreguntes

•

Aprovac
ció acta an
nterior

a
mo
odificacions
s.
Es llegeix i s'aprrova, amb algunes
•

Temes pendents
p

•

Proposte
es Casal d’Estiu
d

a sol·licitar a les emp
preses que
e ja col·laboren amb l'escola, q ue presenttessin les
Es va
seves
s propostes
s de cara all casal d'esstiu. De mo
oment, nom
més n'han p
presentat propostes,
p
l'emp
presa Espaii Musical Burriach
B
i E
EnGrescat. S'opta pe
er la propo
osta d'Espa
ai Musical
Burria
ach. El pro
ojecte prese
entat es si milar a la que es va fer l'any p
passat, bas
sat en les
arts e
escèniques i la música. Cada se
etmana tind
dran un especialista: música ele
ectrònica,
un de
e DJs, teatrre, sound-painting,etc
Serà obert a les
s altres esc
coles i, a m
més, sol·licitten que sig
gui obert ta
ambé per a nens de
l'institut.
El cas
sal d'estiu d'aquest
d
an
ny no cobrirrà l'última setmana de
e juliol, perrò si ho faran també
al settembre.
El me
enjador l'as
ssumeixen Cuina Arge
entona pe
el que fa all menjar i l’Escoleta d’Arts
d
pel
que fa
a al monito
oratge. S'es
stà negocia nt el preu perquè s’ajusti al preu
u del curs escolar.
e
S’apro
ova la prop
posta i qued
da pendentt de l’aprovació del Co
onsell Escola
ar
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•

Banda Bufera
B

moment seg
gueix atura
ada però d
des de dire
ecció asseg
guren que continuarà
à la seva
De m
activitat donat que
q
s'estan
n fent els p
passos amb
b el Departa
ament per a que conttinui amb
la sev
va implanttació. La se
etmana vin
nent tenen
n una reunió amb dirrecció per plantejar
aques
st tema enttre d'altres.
Es pa
arla també sobre el te
ema del fina
ançament per l'any vinent. Actu
ualment el 80% dels
sous dels docen
nts el cobre
eix l'Ajuntam
ment i l'altre 20% entre l'AMPA i els pares
s. Pel que
fa als
s instruments, la sev
va financia ció surt de
e convenis amb partticulars i empreses.
e
L'AMP
PA només es
e va comp
prometre a una quota
a per aques
st curs, perrò no a inc
crementar
aques
sta quota en
e funció de
els alumness participan
nts. Recordem que la seva impla
antació es
progrressiva curs
s a curs des
s de 3er fin
ns a 6è i que ara tenim
m una línia menys a P3.
En l'a
anterior As
ssemblea General,
G
all setembre
e, es va aprovar que
e pel curs 2015-16
l'aporrtació de l'A
AMPA per aquest
a
projjecte haurà
à de aprova
ar-se en la següent Assamblea
A
General.
•

Projecte
e menjado
or ecològic
c

s va presen
ntar el proje
ecte i es va
a acordar q
que l'AMPA continués
c
Al darrrer Consell Escolar es
endav
vant amb l'estudi per a la implan
ntació del menjador
m
ec
cològic.
Ja va
a haver-hi una prime
era propostta que va fer la Nan
ni Moré en
n la primera reunió
mantinguda amb cuina. So
obre aquesst esborran
ny, es van proposar m
modificacion
ns per tal
que la
a implantac
ció fos més
s progressiv
va i donar temps
t
a la seva adapttació. A mé
és, encara
s'havia de fer l'e
estudi de viabilitat am
mb més proffunditat.
La segona reunió mantingu
uda amb la
a comissió de
d menjado
or del Conssell, es va presentar
una a
altre propos
sta de men
nú. Aquesta
a no fou gaire ben reb
buda per la quantitat de canvis
que v
veien en ta
an poc tem
mps. Es va acordar de fer un fu
ull de ruta que perm
metés una
adapttació progre
essiva per part de cui na, menjad
dor i nens.
Es va
a plantejar que es fe
es una nova proposta
a que suggerís quin é
és el menjador que
volem
m i a partir d'aquí dem
manar a l'esscola que l'implementi. En Jordi M. Es va offerir a fer
un prrimer esborrrany.
Torna
a a sortir el tema de les queiixes sobre el servei de menjad
dor, se sap que el
tracta
ament està
à dintre de
el pla de fu
uncionamen
nt, per tan
nt cal dem anar aquest pla de
funcio
onament i analitzar si tenim me
edis per acttuar. Un de
els problem
mes que es tenen es
que a
aquestes queixes no es fan forrmalment i per escritt, i això co
omplica la tasca de
l'AMPA
A a l'hora d'afrontar
d
el
e problema
a davant la direcció. El
E que si esttem d'acorrd, es que
tenim
m un proble
ema i que no pot serr que a cad
da reunió ens encalle
em en aquest punt.
S'han
n de prendre mesures
s al respeccte, per tan
nt, arrel de
e les queix
xes continuades que
tenim
m a les re
eunions d' AMPA, ess queda en fer un escrit a d
direcció, el que se
n’encarregarà la
a presidenta
a.
•

Proposte
es per la venda
v
de lllibres
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Donatt els proble
emes sorgits amb l'an
nterior prov
veïdor, Com
mercial Giro
ona, i tamb
bé amb el
sistem
ma que s'h
havia impla
antat, que suposava fer un seg
guiment ex
xhaustiu de
els llibres
sol·lic
citats i dels
s que no els
e recollie n, s'ha demanat pressupost a una altre empresa.
Aques
sta nova em
mpresa té dues
d
propo
ostes : Una
a és com fin
ns ara, fer la venda dels llibres
de tex
xt presenciialment i l'a
altre propo
osta es que els pares facin
f
la com
manda quan vulguin
a trav
vés d'una web.
w
Farien la comand
da online i se'ls
s
hi enviarien a cassa amb un cost de 3
€/nen
n (encara que hi hagin
n germans)).
18%. (15%
La comissió que ofereixen seria d'un 1
% per els pa
ares i 3% p
per l’AMPA)
Aques
sta empres
sa també ens
e
han fe
et una proposta d’augmentar la
a comissió si els hi
deixem fer vend
da de llibre
es per San
nt Jordi. Qu
ueda a ma
ans de 6è la decisió de fer-se
càrrec
c del tema dels llibres
s per Sant JJordi.
L'emp
presa també ens ha proposat que
e entrem a un concurs literari qu
ue fan. No s'aprova.
Es po
osa a votac
ció escollir el sistema de venda de llibres que
q
volem. Queda aprovat per
majorria l'ús del sistema on
nline.
•

Resum Comission
C
s

zació de llib
bres per l'a
any vinent ascendirà
Socialització de llibres—> La partida de socialitz
a 464
40€ (donatt que ja no
o hi ha sub
bvenció), pertanyent
p
als cursos de 3r, 4t i 6è . La
recap
ptació per part
p
de l'AMPA de la qu
uota de soc
cialització no
n passa de
els 2200 €.
Donatt que cada poc temps
s ens trobem
m en que hem
h
de reno
ovar els llib
bres per que queden
obsolets, des de
e l'AMPA es proposa que s'impulsi l'ús de
e les novess tecnologie
es com a
suporrt educatiu,, com per exemple
e
el que s'ha fe
et per a l'as
ssignatura d
de medi.
Xarxa
a d'ampa’s---> Es va parlar del campionatt interescolar d'escaccs i de fer-ho a les
difere
ents festes de les esc
coles. Va sser ben reb
buda però van haver--hi discrepà
àncies en
quan el sistema de premis.. Es plantejja fer una reunió
r
per parlar-ho.
p
També es va parlar
p
de les xerrade
es per a pares,
p
van tenir una
a trobada amb una
forma
adora i van
n quedar que faria un
na propostta. També es van rev
visar els cu
ursos que
oferta
a la Diputac
ció , això se
eria de cara
a a l'any vinent.
En Ra
amiro, va proposar
p
de
e millorar la
a comunica
ació entre consell,
c
xarrxa d'AMPAs, ect. Es
va de
ecidir de ferr un monog
gràfic, però no s'ha fix
xat data.
Es va
a valorar positivament la fira d'intercanv
vi de jogu
uines i es va quedar que es
dema
anaria a la creu
c
roja l' informe qu
ue havien fe
et.
També es va parrlar del tem
ma de les esscoles bressol.
Inson
norització del menjado
or-->El tem
ma de la millora acústica del men
njador ha passat
p
als
serve
eis territoria
als de l’ajuntament. Q
Que l’ha inclòs en un projecte d
de miloes que
q
s’està
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redac
ctant. Per tant, el projjecte no ess farà per Setmana
S
Santa, espe rem que es faci per
l'estiu
u.
Camp
pionat esca
acs-->La se
etmana pa
assada vam
m tenir la segona
s
reu
unió i es va
v decidir
tirar-h
ho endavan
nt La idea es
e fer-ho a les festes de l'escola i com a prremi donar un tauler
o llibrre d'escacs, encara no
o s'ha decid
dit. Són 8 nens
n
per eq
quip i s'han
n apuntat 5 escoles.
La proposta es que
q
cada ampa
a
doni 100 euros. També sorgeix la ide
ea de fer una copa i
que c
cada any se l'endugui l'escola g
guanyadora. Començaria el 16 d
de maig fin
ns a juny,
duran
nt 5 cap de setmanes seguides, ll'hora del campionat seria
s
cap al migdia.
ova la aportació sempre i quan el tresorer valori que hi ha rom
S'apro
manent per fer-se'n
càrrec
c. La Katja s'encarregarà de ges tionar-ho.
Colla gegantera
a-->Ara pertanyem a l'Agrupació de colle
es gegante
eres de Ca
atalunya i
tenim
m una asseg
gurança de 109 € any
y i també es
e poden de
emanar sub
bvencions, però ens
cal el CIF. Podem
m utilitzar el
e CIF AMPA
A?
S'hau
uria de mo
odificar els estatuts per inclourre la colla per a qu
ue quedi plenament
representada dintre de L'A
AMPA, aque
esta modifficació cal portar-la a
al registre. La Maria
Felip s'encarrega
arà de gesttionar-ho.
Dinam
mització de
e famílies-->Es record
da que aquest any ja no existeix
x aquesta comissió.
Empe
erò, la San
ndra ens fa
a saber qu
ue aquest any la Dia
ada de la Flor(catifa de flors)
coinciideix amb la festa de
e l'escola. E
Es va propo
osar a l'esc
cola que ell dibuix el fessin els
alumn
nes. La dirrectora ha respost qu e si i que els nens voluntàriam ent particip
paran. La
propo
osta es que
e els dibuixo
os es pengiin al blog i que es pub
bliqui tot el procés.
Des d
de la Diputació de BC
CN, juntame
ent amb el Centre Intteractiu de
el Peix (CIP
P), ens ha
fet una propostta per visittar aquest centre. Seria el 24 octubre ,u
un dissabte
e, com a
màxim
m es pode
en inscriurre 50 perssones (adu
ults i nens
s). L'autobú
ús l'hem de
d pagar
nosaltres. (Veurre pàgina htttp://centre
einteractiud
delpeix.org )
FAPAC
C:-->
Projec
cte clau-->
>Sense novetats.
Assem
mblea FAPA
AC-->El 21 març assem
mblea gene
eral de FAPA
AC, es fa a Barcelona.
Notíciies FAPAC--> s'ha cre
eat la http: //comunita
at.fapac.catt , que és u
una xarxa orientada
a la p
participació de tothom
m, no única
ament els in
nterlocutors
s de la FAP
PAC o els presidents
p
de les
s AMPA’s.
LOPD
D--> sense noticies. Po
otser caldria
a fer-los hi un recorda
atori.
•

Precs i preguntes
p

oposa fixarr una data per
p l’Assem
mblea General. Es fixa pel 14 de m
maig de 20
015.
Es pro
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I sense res més
s a tractar, la Presiden
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.
LA PR
RESIDENTA

LA SE
ECRETARIA
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