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Dia: 06.11.14
Hora: 21 h
Curs 14-15
Assistents: 43

Ordre del dia:

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

B. Comissió Colònies

C. Obertura de centre 9N

D. Canvi dia lliure elecció

E. Informacions de les comissions

F. Eleccions Consell Escolar

G. Tema Pícnic

H. Torn obert de paraules

I. Acords presos

J. Data pròxima reunió

A. Aprovació acta anterior

Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 9 d’octubre de 2014 i
s’aprova sense cap esmena.

B. Comissió Colònies

El passat 30 d’octubre de 2014, va tenir lloc la primera reunió entre les
diferents parts que formen la comissió de colònies (mares/pares AMPA,
direcció i mestres).
L’objectiu d’aquesta primera reunió era fer una primera presa de contacte i
definir com s’actuarà en aquesta comissió (freqüència de reunions,
representants, publicació de les actes de les reunions, entre altres).
La primera reunió va anar força bé i es van començar a parlar de les diferents
opcions i possibles solucions per poder acostar la voluntat de totes les parts.
A partir d’ara les reunions es faran amb una freqüència quinzenal, i les actes
d’aquestes es penjaran a la web de l’AMPA.
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C. Obertura de centre

La Direcció de l’escola ha decidit obrir el centre durant el dia 9N per a poder fer
la consulta.
DE totes maneres, a part dels voluntaris externs qui vindran, la Direcció creu
necessari que hi hagi mestres i representant de l’AMPA voluntaris durant tot el
dia.
Per part dels  mestres ja hi ha 3 persones voluntàries.
Durant la present reunió, es fa una crida de voluntaris, i 3 membres de l’AMPA
estan interessats.

Aquest mestres i famílies de l’AMPA, s’organitzaran en torns perquè durant tot
el diumenge hi hagi algú de l’escola al centre.

D. Canvi de lliure elecció

Degut a la data de les eleccions municipals previstes pel 24 de maig,
l’ajuntament ha modificat la data de festivitat de la 2a pasqua.
Aquest fet ha provocat la necessitat de canviar un dia de lliure elecció. El dia
22 de maig, que estava previst ser de lliure elecció, passarà al dia 29 de maig
2014.
Per part de l’escola es farà una comunicació d’aquesta modificació, un cop
s’acostin les dates.

E. Informacions de les comissions

Comissió serveis:

Prèviament a la present reunió d’AMPA, l’actual empresa de menjador ha fet
una presentació. Han explicat com treballen (menús, origen dels aliments,
elaboracions, entre altres)
Al finalitzar la presentació per part dels responsables de la empresa, s’ha pogut
preguntar dubtes i donar opinions al respecte.
La presentació ha estat un èxit, amb molta assistència, i segons tots els
assistents molt interessant.
Cal destacar la bona predisposició per part de l’empresa; per solucionar
algunes de les queixes i suggeriments personals que han anat sorgint durant el
torn de preguntes
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Comissió coordinació de mares/pares enllaç:

Es comenta que ja s’ha fet la primera reunió amb les mares/ares enllaç de tots
els cursos. I que s’ha començat a organitzar la Fira de joguines i roba de 2a
mà, programada pel diumenge 14 de desembre.
Finalment, es comenta que durant les fires, les famílies de 1r es faran càrrec
del servei del bar. I en cas que decideixin fer alguna activitat extra durant la
Fira, es coordinaran amb la Comissió de coordinació de mares/pares enllaç.

Durant la reunió de les mares/pares enllaç, la Comissió de loteria, va lliurar
a les mares/pares enllaç els talonaris de la loteria de Nadal de cada curs. I
també es van acordar les dates de recollida dels talonaris (10/12/2014 i
12/12/2014, per la tarda).
Es va aconsellar, que sempre que sigui possible, les mares/pares enllaç
s’encarreguin de recollir els diners i les matrius de les butlletes venudes. I que
aquests ja ho donaran en els dies concretats a les responsables de la Comissió
de Loteria.

Comissió d’escola de mares i pares:

Les representants de la Comissió expliquen que per causes personals, aquest
any no es poden fer càrrec de la Comissió. I que durant aquest curs 2014-
2015, no es realitzaran activitats de l’escola de mares i pares.
De totes maneres, en cas que algú vulgui fer una xerrada o trobi alguna
activitat que cregui interessant per fer, agrairien que els hi comuniquessin i
mirarien com ho poden fer.

Comissió extraescolars:

L’únic representant de la Comissió explica que degut al canvi de dia de lliure
elecció, implicarà un canvi en el dia que es celebrarà la festa d’extraescolars.
Finalment la festa d’extraescolars es celebrarà el dissabte 6 de juny de 2015.

També es comenta que si no s’apunten persones voluntàries per apuntar-se a
la Comissió d’extraescolars, de cara al curs vinent no estaran assegurades les
activitats extraescolars que es fan a l’escola.
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Comissió Gegants:

Es comenta que durant aquest curs escolar, els alumnes de 6e construiran un
nou gegant per l’escola. I que també n’arreglaran un del que ja tenim.

També es comenta que els nostres gegants (el Pepo, la Cucurbita i la Rita) han
estat uns dies en una exposició a la biblioteca de Can Mariner, junt amb la
resta de gegants de les escoles i entitats del barri. Però ja han demanat que
s’han d’anar a recollir. I per aquesta raó, es necessiten alguns pares/mares
voluntaris per tornar-los cap a l’escola. S’enviarà un convocatòria urgent a la
web de l’AMPA.

Uns quants pares de l’escola proposen que seria interessant potenciar de nou,
que els alumnes de 6e de primària, s’encarreguin de nou dels gegants i que els
portin durant les cercaviles del barri.

Paral·lelament uns pares comenten que estan interessats que formar una nova
Comissió per muntar una carrossa i disfresses, per sortir a la cercavila de
carnestoltes del arri.

En la present reunió, la Junta es compromet a fer la consulta a la tècnica de
barri per veure si encara ens poder apuntar a la rua.
I s’acorda que aquest nova Comissió també tingui la responsabilitat d’animar
als alumnes de 6e de primària pel tema dels gegants.
Per tant la Comissió de Gegants,  quedarà com a una Comissió per coordinar
les sortides dels nostres gegants i de la rua.

Comissió tots som especials:

Les responsables de la Comissió comenten que fa uns dies ja es va enviar la
informació de la nova Comissió a totes les famílies. Junt amb aquesta
informació també es va enviar una enquesta.
Es comenta que per ara tant sols han contestat 35 famílies a l’enquesta. I que
s’anima als presents a la reunió a contestar-la.
Es proposa tornar a enviar un recordatori a les famílies.

F. Eleccions Consell Escolar

Es comenta que han sortit les dates de les eleccions pel Consell Escolar. En el
nostre centre les votacions es realitzaran el dilluns 24 de novembre.
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Per part d’una representant actual del Consell, s’explica que aquest any
s’hauran de renovar 3 càrrecs del sector de mares i pares. I que per tant,
caldrà que varies persones tinguin la voluntat d’entrar-hi i presentar-se.
També s’explica amb detall quines són les funcions que implica formar part del
Consell Escolar, els horaris i freqüència de les reunions i sobretot de la
importància de la seva existència en l’escola dels nostres fills/es.
S’hauran de presentar les candidatures entre els dies 13 i 14 de novembre.

G. Tema pícnic

Per part de la Junta s’expliquen amb detall els motius de la necessitat de
passar un rebut extra de 12€ al curs, pel tema dels pícnics.
També es demana disculpes per no haver haver-se adonat abans de la
necessitat d’aquest cost extra en la quota menjador. I que ha causat alguna
queixa per part de les famílies.
Un cop explicat amb detall tots els motius i com ha anat tot, cap dels
assistents a la reunió no ha fet cap queixa al respecte.
Tal i com també es comenta en el correu que es va enviar aquesta setmana, es
recorda que les famílies que no vulguin el servei de pícnic, ho hauran de
comunicar a l’AMPA abans del dia 15 de novembre.

H. Torn obert de preguntes

Una mare pregunta com està el tema dels camins escolars.
Es contesta que per part de la nostre escola, ja s’han tornat totes les
enquestes, s’ha fet el buidatge de les respostes. Però que estem a l’espera que
l’escola Heura també ho tingui per seguir endavant.
De totes maneres es tornarà a preguntar a l’Heura per veure si ja ho tenen.

Un pare es queixa perquè hi ha uns forats al patí, de la retirada dels mastils de
les carpes de l’estiu. I que aquests forats son molt perillosos i que varis nens
s’han fet mal.
La Junta ho parlarà amb la Direcció en la propera reunió de la setmana vinent.

I. Acords presos

- S’enviarà una convocatòria per demanar voluntaris per tronar els
gegants de la biblioteca.

- A Junta parlarà amb la tècnica de barri, per veure si podem participar
en la rua de carnestoltes del barri.
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- Es tornarà a enviar un recordatori a les famílies per l’enquesta de la
nova Comissió de tots som especials.

- Es farà la consulta a l’escola Heura pel tema de camins escolars.
- Es parlarà amb la Direcció per la queixa dels forats del pati.

J. Data propera reunió

La propera reunió serà l’assemblea, programada pel dijous 4 de desembre.
Per la qual cosa, la propera reunió d’AMPA serà el dijous 8 de gener de 2015.

Vist i plau

La secretària La presidenta

Laia Soler Míriam Nicodemus
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