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Dia: 09.10.14
Hora: 21 h
Curs 14-15
Assistents: 34

Ordre del dia:

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

B. Retorn, valoració i propostes assemblea 18/09

C. Retorn Consell Escolar 30/09/2014

D. Loteria Nadal 2014

E. Calendari reunions AMPA

F. Escola insubmisa

G. Informacions de les Comissions

H. Eleccions Consell Escolar 2014

I. Torn obert de paraules

J. Acords presos

K. Data pròxima reunió

A. Aprovació acta anterior

Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 26 de juny de 2014 i
s’aprova sense cap esmena.

B. Retorn, valoració i propostes assemblea 18/5

En general es valora molt positivament com va anar l'assemblea, la
participació per part de mestres, monitors i pares; i sobretot el correcte to de
veu en les aportacions i discrepàncies de tots els assistents a l'assemblea.

Es comenta que no es deixin refredar aquests debat al voltant de les colònies i
que es continuï parlant i buscant alternatives possibles. Seguint el que s'havia
acordat a l'assemblea, es demanen persones del sector de mares i pares per
formar una comissió mixta amb l’escola i l'equip de monitors/es per seguir
aquest procés. I que aquesta Comissió ja anirà informant de com van les
converses durant les reunions d’AMPA.
Tres assistents a la reunió d’avui, es presenten voluntaris per formar part de la
Comissió de colònies. En cas que surtin nous pares/mares voluntaris per
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formar part de la comissió de Colònies, agrairíem que es posin en contacte
amb algun representant de la Junta.

C. Retorn Consell Escolar 30/9/14

- Es farà un assessorament a les classes de 6è a càrrec del Josep Amorós i
Contra , psicòleg i Coordinador del SEETDIC.

- Ús social del centre – Cal fer un conveni amb l'escola per a aquelles
activitats que no estan incloses a la PGA

- Carmel Amunt: des d'aquesta organització, han prosposat a l'escola que
els infants que ho vulguin participin en un Concert de Nadal per recollir
fons per les entitats adherides.

- Adaptació curricular de la LOMCE: als cursos de 1r, 3r i 5e s'ha començat
a impartir l'assignatura d'Educació en valors, s'ha dividit la matèria de
Medi en “Ciències socials” i “Ciències naturals” i s'envien notes oficials al
final de cada curs (i no només a finals de cicle com fins ara).

D. Loteria de Nadal 2014

Entre els assistents de la reunió s’acorda que aquest any també es prepararà
per vendre loteria de Nadal.

La Comissió de loteria prepararà els llistats i talonaris. I quant els tinguin
preparat ja se’ls farà arribar a les mares/pares enllaç de cada curs durant una
reunió prèviament convocada.

Durant aquesta reunió, s’explicarà amb detall a les mares/pares enllaç com
repartir-la, llistes de control i les dates de recollida.

Finalment es recorda la importància de la venda de loteria, ja que ens implica
un ingrés important de diners a l’AMPA.

E. Calendari de reunions AMPA

Com el curs passat, les reunions d’AMPA es realitzaran el primer dijous de cada
mes. L’hora d’inici serà com el curs passat a les 21h, i tindran lloc en el
menjador de l’escola. L’entrada a la reunió es realitzarà per la rampa del pati.

El 4 de desembre tindrà lloc l’Assemblea general. I com la resta de reunions
aquesta assemblea també tindrà lloc a les 21h en el menjador de l’escola.

Sempre que sigui possible, 15 dies abans de les reunions es penjarà a la web
de l’AMPA l’ordre del dia de la propera reunió i un esborrany amb l’acta
anterior que s’aprovarà durant la reunió. D’aquesta manera totes les famílies
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tindran unes dues setmanes per repassar el que es va comentar en la darrera
reunió i decidir si es necessari fer cap esmena el dia de la seva aprovació.

F. Escola insubmisa

Representants del Consell Escolar expliquen que en el darrer Consell van
preguntar quines accions cal fer perque la nostre escola sigui una escola
insubmisa de la LOMCE.

Es va contestar que són un seguit de tràmits que s’han de fer des de l’AMPA.

Durant la reunió, la Comissió Defensem l’escola comenta que ho consultaran i
prepararan de cara a la propera reunió d’AMPA del mes de novembre.

G. Informacions comissions

Comissió Serveis:

La Comissió de serveis, comenta que de part de la coordinadora de monitors,
es valora de manera molt positiva la qualitat i servei de la nova empresa.

Per part de les famílies assistents a la reunió, les opinions són variades, però
en general molt positives.

La Comissió de serveis comenta que la nova empresa menjador (Pam i pipa)
vol fer una xerrada de presentació dels seus serveis. S’acorda que el proper
dijous 6 de novembre, abans de la reunió d’AMPA, es realitzi aquesta xerrada.

La Comissió de serveis també comenta que la setmana passada es van iniciar
els tallers per parts dels monitors en l’estona migdia.

Comissió extraescolars:

Durant el mes de setembre s’han fet les inscripcions les activitats
d’extraescolars. En general les inscripcions han estat bones i sense incidències.
Es realitzaran totes les activitats programades, menys l’activitat de futbol de 4t
a 6e, que per manca d’inscripcions (tant sols 3 inscripcions) no es pot fer.
Per part del responsable de la Comissió d’Extraescolar, comenta que valorarà
la possibilitat d’oferir una altre activitat (bàsquet o atletisme) els divendres,
per ocupar la pista que estava prevista pels de futbol de 4t a 6e que finalment
no es farà.
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També comenta que davant algunes queixes del curs passat del baix nivell
exigit per les monitores de voley, aquest any Diver's ha optat per canviar de
monitora i d’exigir un cert nivell a final de curs (saber treure, conèixer normes
del voley, etc...). Algunes famílies comenten que no estan d'acord amb la
decisió pressa i demanen que es faci saber a Diver's que no ens agrada
aquesta manera de tractar els professionals que vénen a fer activitats a la
nostra escola (avisant-los un dia abans de començar l'activitat i quan nosaltres
no havíem demanat com a ampa un canvi de persona que fes l'activitat).

Finalment comenta que la festa d’extraescolars es realitzarà el dissabte 30 de
maig de 2015, on cada grup farà una petita demostració del que ha estat
aprenent durant tot el curs.

Comissió comunicacions:

El representant de la Comissió reclama que quant les diferents Comissions
existents li enviïn les notes i informacions per fer arribar a les famílies; que
s’enviï amb antelació i sempre que sigui possible sense urgència.

Comissió casal:

Es comenta que ja s’han rebut 32 respostes de l’enquesta que es va fer arribar
a les famílies respecte la valoració del casal d’estiu. I que quant acabi el
termini de resposta de l’enquesta (que és el 15 d’octubre), ja es trauran les
conclusions i es comentaran durant la propera reunió d’AMPA.

Totes les Comissions:

Per part de la Junta comenta que de cara a l’assemblea general prevista pel
mes de desembre, es necessari que cada comissió prepari la seva memòria
respecte el curs passat.

I es demana que aquestes memòries s’enviïn com a màxim a la Junta el dia 1
de novembre. Ja cal un temps per ajuntar totes les memòries i fer les
fotocòpies corresponents pel dia de l’assemblea.
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H. Eleccions Consell escolar

Es comenta que a finals del mes d’octubre i a principis de novembre s’hauran
de fer eleccions pel Consell Escolar.

Aquest any caldrà renovar 3 càrrecs del sector de mares i pares. I que per
tant, caldrà que varies pares/mares tinguin la voluntat d’entrar al consell i de
presentar-se.

S’explica amb detall quins serien les funcions implica el 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.

I. Torn obert de paraules

- Una mare pregunta si es pot demanar a la actual empresa de menjador ,
si en cas d’excursió, una alumne que normalment no es queda a dinar
pot comprar un tiquet per tenir el mateix picnic, que la resta de nens que
es queden a dinar sempre.

La Comissió de serveis ho consultarà.

- Una altre mare pregunta si seria possible fer una activitat extraescolar en
horari migdia.

Per part de la Comissió de serveis li argumenta que no pot ser perquè al
migdia no hi ha el temps suficient per a fer-ho. També s’argumenta  que
una extraescolar en horari migdia i que impliqui un cost pels alumnes no es
adequada en una escola inclusiva (com vol ser la dels nostres fills/es).
Finalment el responsable de la Comissió d’extraescolar comenta que ho ha
preguntat al monitor d’escacs. I que aquest no ho veu possible.
En tot cas, es deixa la porta oberta a la idea que si algun monitor de
menjador (de manera totalment voluntària) vol muntar un grupet i jugar a
escacs durant l’estona migdia seria una alternativa viable a aquesta
proposta. Però sense que impliqui cap cost extra per les famílies i que sigui
per tant una opció en la que tots els alumnes hi puguin participar.

J. Acords presos

- Les persones que s'han apuntat a la Comissió de Colònies seran les
que engeguin amb l’equip directiu i l'equip de monitors la creació
d'aquesta comissió i ens aniran informant en les reunions d'ampa com
va tot.
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- La Comissió de serveis preguntarà el tema de la opció de picnic per
alumnes no fixes.

- Totes les comissions, com a màxim el dia 1 de novembre, han
d’enviar la seva part de la memòria actualitzada.

K. Data propera reunió

Segons el calendari presentar per l’actual equip de Junta, la propera reunió
serà el dijous 6 de novembre de 2014.

Vist i plau

La secretaria La presidenta

Laia Soler Míriam Nicodemus

http://ampacarabassa.wordpress.com

