Reunió AMPA ESCOLA PUIGGRACIÓS
2/11/2017
21:00 MENJADOR DE L’ESCOLA.
SEGUINT L’ORDRE DEL DIA:
Subvenció piscina:
L’ampa fins ara subvencionava la piscina a P4 (des que l’ajuntament va treure el pagament
100%)
Ajuntament paga la part de piscina
Els pares paguem el monitoratge i el transport
Enguany, ajuntament subvenciona íntegrament el transport
No monitors piscina
No monitors transport
Ajuntament, retroactivament:
Pagaran piscines curs 15/16
Transport 16/7
Total 2500 euros aprox.
Destinats a subvencionar material esport escolar, projecte pati.
A partir d’aquest any  els pares se’n beneficiaran 100%
Projecte pati:
Volen posar tendals per a ombrejar zona de pati, pistes poliesportives. Tipus plaça de can
Dachs.
Es podran votar als projectes via online del 6 al 26 de novembre. Projecte 59.
Xandalls
Entrega molt bé, amb les bosses d’anada i tornada
Ha agradat.
El TPV s’ha de millorar, a la part de comandes es va fer fora de TPV.
Fer la comanda pel TPV, on puguin escollir peça i talla.
De cara a curs que ve, fer-ho tot pel TPV.
Es va confondre termini de pagament amb termini de comanda.
Obrir termini de comandes al llarg de tot el curs. El proveïdor pot rebre comandes de 10 en 10
de la mateixa peça per a fer-les.

Gestió estoc xandalls antics
Estoc nou del xandall anterior.
Hi ha força peces. Talla 1, més petita. N’hi ha moltes, estan desats al lavabo dels mestres, fan
nosa.
Propostes escola i comissió menjador
1. roba de recanvi al menjador, per als més petits.
2. oferir-los a les famílies desfavorides de l’escola.
S’hi està d’acord.
Fira de Santa Llúcia 2017
15 de desembre
Recaptació 50% al fons solidari escola + 50% a la Marató de TV3. Clarificar que la recaptació
íntegra és per a solidaritat.
Format de cada any.
-

Tió gegant
Visita del patge reial
Rifa de “toca-toca”.
Paradetes d’ornaments artesans, fets pels infants, mestres, pares
Alguns llibres de venda
Rifa de paneres

Fer crida de voluntaris.
El tió es va proposar que fos gratuït, a partir d’aquest any.
El concurs de pessebres aquest any és de format lliure, per fomentar participació
Fer anar nens amb guardioles per a recollir diners.
Què fer en cas de pluja? Es parlarà amb direcció per valorar possibilitats
-

Carpes per si plou.
Ajornar-ho (no podria al següent divendres, per si ja ha acabat el curs)
Format al gimnàs (any 2016)

Demanar pancarta a la organització de la Marató. De fa 5 anys t’ho has de imprimir tu mateix.
Adhesius, tríptics, però pancartes només pels pobles i entitats grans.
Speech de ràdio silenci , proposta a la Ràdio. Es parlarà amb Jordi Mur.
Intentar organitzar tallers.

Loteria
Moltes entitats han decidit no vendre loteria nacional.
Altres associacions que han fet loto nacional, es troben que la gent no vol comprar loteria
nacional.
D’altra banda, la loteria de la grossa costa més de vendre.
Proposta: fer un sorteig lligat a la loteria: pack regals comerç local, televisió, cap de setmana,
...
És interessant pel guany de l’escola.
Proposta premi intern de “pack escolar”: colònies, sortides, llibres, quota subvencionat pel
curs següent.
Repensar no fer-ho aquest any pel Nadal, i fer-ho per la festa de final de curs
La gent vota fer-ho final de curs.
Composició comissions
Comissió menjador segueix igual
Comissió festes, s’hi afegeix un pare
Comissió xandalls, s’hi afegeix una mare de p5
Comissió llibres, marxa un pare, hi haurà moviments.
Comissió comunicació web: s’hi afegeix un pare
Comissió piscina s’ha ajuntat extraescolars: segueix igual.
Canvi de junta enguany
S’obre la convocatòria, per a eleccions de constitució de la nova junta.
Les eleccions es faran a la propera assemblea ordinària. Es descarta que l’assemblea sigui
primer dijous de desembre perquè s’escau en el dijous del pont de desembre.
Candidatures:
Qui vulgui formar part de la junta, s’escull el mateix dia de l’assemblea.
Comunicar-ho en l’ordre del dia de la propera assemblea ordinària.
Possibles dates per a celebrar l’assemblea:
Dijous 30 de novembre
Dimarts 5 de desembre
Per votació s’escull que l’assemblea ordinària propera serà el dijous 30 de novembre de 2017,
a les 21:00 al menjador de l’escola.

Posicionament amb la situació política
El passat 3 d’octubre passat, no va ser una vaga, va ser aturada i llavors el centre va romandre
completament tancat.
A l’escola els mestres són lliures de fer el que considerin en cas de vaga o altres mobilitzacions.
L’AMPA forma part de la FAPAC.
La FAPAC Forma part de la taula per la democràcia.
Creiem que l’AMPA ha de recolzar a escola i a FAPAC.
A l’escola hi ha força quòrum pel posicionament polític vers un sentit, hi ha altres centres que
pateixen més confrontació política.
Per part del centre, es preveu que les competències educatives seran envaïdes. La situació “va
per llarg”, veure si cal decidir posicionament de cara a mobilitzacions futures.
Pensar en figura del consell escolar i equip directiu.
Escola Puiggraciós es considera a si mateixa escola catalanista, pel que fa a llengua vehicular,
festes que s’hi celebren...
Altres punts
L’any passat es va aprovar que els 3 euros del preu del TPV es bonificaria de retorn als pares.
Es considerarà fer retorn mitjançant el TPV.

