RESUM JUNTA DE L’AMPA – 10 DE MARÇ 2012

1. CATALÀ A LES ESCOLES:
Dues voluntàries (la Lluïsa i la Gemma) presenten el projecte de
recollida de signatures “escola en català”. Aquest pretén recolzar la
proposició de llei presentada al parlament de Catalunya per tal de
blindar el català com a única llengua vehicular a les escoles.
Demanen permís a direcció per poder recollir signatures a les
sortides de l’escola.
2. CARNESTOLTES A L’ESCOLA:
Dos pares (Esteve Aspa i Eugeni Mestre) a títol personal venen a
exposar el seu desacord amb com s’ha portat a terme aquest
any la celebració del Carnestoltes. Creuen que no és gens
correcte que no es continuï donant a aquesta festa la
importància que se li havia donat sempre. La direcció exposa
que ha estat una decisió presa en claustre i que pedagògicament
s’ha valorat dedicar més esforços a la setmana cultural que es
realitzarà a l’abril.

3. JORNADA PORTES OBERTES:
El proper 18 de març tindrà lloc la jornada de portes obertes. La
sessió informativa serà a les 11:00 i es projectarà un video on es
podrà veure de forma més dinàmica el dia a dia de l’escola.
L’ampa tindrà la seva intervenció abans de la projecció.

4. COLÒNIES I SORTIDES:
Es preveu que hi haurà defícit. S’hauran de tornar més diners
dels previstos ja que quan un nen no pot anar de colònies
l’escola retorna l’import íntegre de la quota i aquest any hi va
haver moltes baixes a P4 i P5 per malatia.
Tres de les cases utilitzades són de la Generalitat i rebrem
subvenció però aquesta no es farà efectiva fins al proper curs.
S’acorda agafar els diners de la borsa solidària i quan arribin les
subvencions esmentades retornar-los a la mateixa.

5. PLA PILOT DE LECTURA A L’ESCOLA:
El proper 21 de març a les 5:00 de la tarda l’equip mèdic de
psiquiatria infantil de la Vall d’hebron vindrà a fer una xerrada
als pares dels nens de 1r de l’escola, que són els que participen
en aquest estudi pilot.

6. PAGAMENT COMISSIÓ PISCINA:
L’ampa farà efectiu, com ja havia estat pressupostat, de l’import
de 1000€ a la comissió de piscina. L’ampa encara no ha rebut la
subvenció d’aquest curs del pla general de l’esport, però ho farà
perquè la subvenció ja ha estat concedida i es preveu que sigui
superior al que es pensava.
Aquest import de 1000€ correspon a una tercera part del cost
total de l’autocar
L’activitat de piscina com s’ha entès fins aleshores té un futur
incert ja que l’ajuntament ja ha manifestat que l’any vinent
deixarà de subvencionar aquesta activitat. Fins ara l’ajuntament
havia pagat les quotes dels alumnes (5000€)

7. PUIGGRACIÓS AL PUIGGRACIÓS:
La sortida es farà coincidir, com en els darrers dos anys, amb
l’aplec de Puiggraciós del poble, que enguany serà el 22 d’abril.

RESUM JUNTA DE L’AMPA – 7 DE FEBRER 2012
1.

Comissió menjador:

2.

Ens fan saber que el preu del menú és inferior a la resta d’escola
de la Garriga i que en els 3 últims anys no s’ha modificat la quota
de menjador.
D’altra banda, ens exposen que enguany s’ha augmentat 0,30 €
el preu del menú per als fixes, però que en contrapartida s’ha
hagut d’augmentar per conveni el sou de les monitores i que en
aquests moments comptem amb 5 nens fixes de menys, amb la
qual cosa és molt probable que tanquem l’exercici amb números
vermells, tot i que es calcula que la pèrdua serà menor que l’any
passat.
Per tant, tot indica que s’hauran de pujar les quotes, per tal
d’evitar acabar amb el remanent. Augmentant lleugerament el
preu del menú els ingressos ja serien considerables.
Comissió social:

3.

Ens mostren el logo-etiqueta que s’ha creat per als establiments
que s’han adherit al projecte del cafè solidari, del qual se’n farà
difusió a través del Garric, El 9 Nou... entre d’altres.
Cada establiment farà una aportació de 15€ mensuals al
projecte, mitjançant una transferència per Internet i sense
comissions a un compte corrent de la Caixa d’Estalvis i Pensions
que s’ha creat per a aquests efectes.
D’entrada, el Grup Il·lusió aporta 800€ a aquest compte corrent.
Després, Serveis Socials serà qui decideixi a quin nen o escola es
destinen els diners, i en quina quantitat, i farà la corresponent
transferència al titular de l’AMPA corresponent. Hi ha 4 titulars,
un per a cada AMPA.
Loteria:
A data 27 de gener l’import total retornat va ser de 2.894,20€.
En aquests moments la Judith Mercadé, responsable del
Menjador, s’ocupa d’atendre el degoteig de demandes de
retorn.
Es decideix penjar una nota al plafó d’anuncis de l’escola,
comunicant que es pot sol·licitar el retorn dels diners de la
loteria a través del menjador i recordant la data límit per a ferho.

4.

Comissió piscina:
El pressupost de l’autocar és de 3.110,40€ (IVA inclòs), i
despeses bancàries a banda. L’escola ha aportat 1.000€, i els

pares de P4 els altres 1.000€. Faltaria per tant cobrir els
1.110,40€ restants, més les despeses bancàries, que són
aproximadament d’uns 60€. Es valorarà si l’AMPA pot fer
aquesta aportació.
5.

Comissió d’esports:
En principi, esperem rebre a finals de febrer una subvenció d‘uns
3.000€ del Pla Català de l’Esport, que es destinaran a l’esport
extraescolar.

RESUM JUNTA DE L’AMPA – 17 DE GENER 2012
Loteria de Nadal:
1. S’acorda retornar els diners el dilluns 23 i el divendres 27 de
gener, de 8:30 a 9:00 al Menjador i de 16:30 a 17:30h a l’Aula
d’esports.
2. Comissió de Festes: Valoració de la Fira de Nadal:
3. És força positiva, va anar prou bé tenint en compte les
inclemències del temps d’aquella matinada, imprevists d’última
hora i el fet que era la primera vegada que s’organitzava. Es
comenta que van faltar-hi voluntaris.
4. Es van recaptar 1.080€, més uns 100€ aproximadament, que es
van destinar a la Marató.
5. Es té la intenció de repetir-la l’any vinent, canviant algunes
coses.
6. Comissió social:
7. S’ha començat a contactar amb diverses entitats bancàries:
entre d’altres, es descarta de moment el Triados Bank per
considerar-lo poc operatiu.
8. El logo-etiqueta “cafè solidari” està en procés de creació.
9. Queda pendent parlar amb els bars i restaurants de la Garriga
per saber si els interessa que el seu establiment consti com a
col·laborador de la campanya.
10. Està també pendent que la comissió mantingui una reunió amb
en David Homedes, de l’Ajuntament de la Garriga.
11. Consell d’AMPAs:
12. No garanteixen l’activitat de piscina a P4 més enllà de juny del
2012. Consideren que fins ara s’hi han beneficiat els nens i que
ara toca a un altre grup social destinar part dels diners que
l’Ajuntament té assignats a la Regidoria d’Ensenyament.
13. També es comenta que l’empresa que té la concessió de Piscines
la Garriga acaba el seu contracte el 2014, i que es pot intentar
que a partir del 2013 siguin les AMPAs les qui gestionin
l’activitat.

RESUM JUNTA DE L’AMPA – 13 DE DESEMBRE 2011
1. VALORACIÓ ASSEMBLEA : Esmentar potser la baixa
assistència, no és cap novetat però no deixa de
sorprendre’ns. Intentar tornar-la a fer després de totes
les reunions pedagògiques de principi de curs i també
tornar a convocar els pares enllaç abans de l’assemblea.
Aquest curs la reunió amb els pares enllaç també va
destacar per la baixa assistència (7 o 8 de 36, tot i que
alguns són pares enllaç de dos cursos)
2. VALORACIÓ XERRADA: Baixa assistència ( unes 8
persones). Potser degut a que tenir lloc poc després de la
primera xerrada. No obstant, aquest és un factor que no
podem controlar ja que no podem triar les dates.
3. REUNIÓ AMPES+AJUNTAMENT: De manera oficial, amb
l’assistència del regidor, tindran lloc cada dos mesos. No
obstant, es continuaran fent “extraoficialment” cada
mes.
• La subvenció de la piscina està garantida fins a
final d’aquest curs (juny 2012). A partir d’aquest
moment s’ha de replantejar la mateixa, potser
que es redueixi perquè també es vol atendre
altres demandes (usuaris amb discapacitats...)
• Es reprendrà el projecte ÍTACA, destinat a recolzar
alumnes de secundària amb resultats brillants.
• Davant la manca de recursos es planteja la
possibilitat de demanar que estudiants
universitaris en pràctiques poguessin assumir el
paper de vetlladors.
4. COMISSIÓ SOLIDÀRIA: El proper 18 de desembre tindrà
lloc al Patronat un espectacle per recollir diners per
caritas. L’escola participa amb el grup de dansa i el de
circ d’extraescolars.
Dimarts vinent hi haurà una reunió amb l’ajuntament per
proposar idees per tal de recollir diners per a beques de
menjador. Una proposta podria ser: la campanya “un
cafè al dia”, a canvi de mostrar el distintiu de

col.laborador amb els menjadors escolars del poble el
bar-restaurant aporta 30€ al mes.
En cas que els recursos recollits per la comissió solidària
no fossin suficients, es recorrerà al fons solidari de
l’escola. En cas que aquest tampoc fos suficientment
solvent es recorrerà al remanent global de l’ampa.
Es proposa obrir un compte comú de les quatre escoles
del poble per gestionar els diners recollits. Com també,
demanar a l’entitat bancària oportuna que col.labori no
cobrant despeses de gestió.
5. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS: Es continua valorant la
situació de la biblioteca. Es parlarà amb la comissió de
menjador si seria possible renunciar a un monitor de pati
per tal de no reduir l’horari d’ús de la biblioteca.
D’entrada ja es veu com una solució difícil, ja que també
ajuden dins del menjador.
6. VALORACIÓ FIRA INTERCANVI: Tot i que la fira va gaudir
d’una bona assistència, no es va produir gaire intercanvi.
Es van recollir 43€, ue es destinaran al fons solidari de
l’escola. Caritas i el Grup Il.lusió han agraït la nostra
col.laboració, es van recollir dues furgonetes amb
joguines i roba.
7. FIRA DE STA. LLÚCIA: Es demana la col.laboració de
tothom. Tot i que es difícil de fer una previsió de
l’assistència ja que és la primera vegada que es fa,
esperem que sigui molt concorreguda.
8. ALTRES:
• S’han concedit les subvencions per la reutilització
de llibres.
• Es suggereix que per millorar el funcionament
potser seria bo que el tresorer (Xavi Bericat)
pogués realitzar moviments bancaris a títol
personal. Es posposa la decisió per a una propera
junta.

RESUM JUNTA DE L’AMPA – 8 DE NOVEMBRE 2011

1. BEQUES MENJADOR:
Les beques de menjador que l’ajuntament ens demana que
afrontem seran cobertes fins desembre per el menjador. A partir
de gener s’ha de fer un nou plantejament, ha de ser l’ampa en
global qui ho afronti. Fins ara han estat quatre beques (200 €
mes), pot ser que al llarg del curs arribin a ser mes.
De cara al proper curs amb la quota de l’ampa s’hi pot incloure
una aportació voluntària destinada exclusivament al fons solidari
de l’escola.
La comissió solidària està treballant conjuntament amb les altres
escoles per trobar alternatives de financiació externa, concerts
benèfics, col.laboració en bars i restaurants del poble a canvi de
publicitat...
Intentar promocionar el fons solidari de l’escola. Fins aleshores
només s’havia utilitzat per becar excursions i colònies.
S’acorda que el que es reculli a la fira de Sta. Llúcia organitzada
per l’ampa i l’escola no es destinarà a la Marató de TV3 com
s’havia previst en un inici, sinó a la borsa solidària de l’escola.
2. BIBLIOTECA:
Actualment es finançada al 50% pel menjador i extraescolars. Es
planteja la possibilitat de reduir l’horari d’obertura per
optimitzar despeses. Es demanarà a la Sofia que controli
l’assistència per plantejar-nos algun canvi en l’horari.
3. CONSELL MUNICIPAL LOCAL:
Temes que es van abordar en l’últim consell municipal local:
• Matriculació en els diferents centres escolars.
• Campanyes sanitàries (mosquit tigre, bucodental P-5 i 1r,
vacuna hepatitis i papil.loma 6è)

• Teatre, cinema, concerts i tallers escola d’art (no s’ha
reduït despesa)
• Escola municipal d’ensenanyament (espai obert per a
realitzar treballs en grup i fer ús d’internet)
• Projecte ACADA (secundària)
• Consell d’infants.
• Consell d’ampes (es trobaran 2n dimecres cada dos
mesos)
4. CAVALCADA:
Des de l’ajuntament se’ns demana col.laboració a nivell d’ampa.

RESUM JUNTA DE L’AMPA – OCTUBRE 2011

1.- Presentació del nou equip directiu:
Teresa Autonell, Directora; Núria Catalán, Cap d’Estudis i
Marta Alenyà, Secretària.
2.- Comissió de xandalls:
Ens mostra el nou xandall i valoren positivament el primer
dia de vendes. Queden encara el dimecres 5 i divendres 7
d’octubre per a fer les vendes als alumnes de primer curs.
3.- Preparació de l’Assemblea del 18 d’octubre:
Es proposa que un membre de cada comissió la presenti
breument, i que es faci especial incidència en les
aportacions econòmiques que fa l’AMPA: tant pel que fa a
la psicòloga de l’escola com a la compra de material
escolar: flautes, boc’n rolls, estació meteorològica,
compostador, microscopis i lupes de camp, entre d’altres.
4.- Comissió de comunicació:
Té la intenció de passar un escrit als antics pares enllaç
dels respectius cursos per tal que el reenviïn a la resta de
pares i es convidi als nous pares enllaç a presentar-se i ser
escollits abans de les reunions pedagògiques amb els

mestres de cada curs.
D’altra banda, en Marcel Piñol té previst incorporar-se a la
comissió, per tal d’impulsar, juntament amb la Núria
Garcia, la web de l’Ampa.
14. Comissió d’economia:
Ens explica el tancament provisional del curs passat i el
pressupost provisional per al nou curs, que es presentaran
el dia de l’Assemblea.
15. Comissió de festes:
Enguany s’intentarà abaratir el cost de la castanyada
comprant menys llenya.
Pel que fa a la Marató i per a aconseguir ingressos, en lloc
de la xocolatada es proposa fer una Fira de Santa Llúcia a
nivell d’escola: la idea és que els alumnes s’impliquin a
través dels tallers de plàstica que facin i que venguin
després a la fira les figures de Nadal i altres coses que ells
mateixos hagin creat. Els beneficis de la venda es
destinaran íntegrament a la Marató.
16. Comissió verda:
Proposa una fira d’intercanvi el diumenge 11 de desembre,
com a campanya de pre-Nadal. Demana més participació
per part dels alumnes del cicle superior i introdueix la
novetat de que els mateixos pares hi participin
intercanviant entre ells objectes o fins i tot serveis.
La roba que no sigui intercanviada serà destinada a
Càrites i les joguines que quedin en bon estat s’entregaran
a un grup de la Garriga que es dedica a la recollida de
joguines per al Nadal.
D’altra banda, es vol impulsar la figura del voluntariat en
temes de mobilitat i de l’Hort escolar, a través dels avis,
pares i familiars propers que tinguin temps lliure. Es parlarà
amb la comissió Hort a aquests efectes. Pel que fa a la
mobilitat, queda pendent estudiar curosament el tema
perquè implica un tema de Responsabilitat civil per part
dels voluntaris.
17. Comissió social:
A la reunió que van tenir la setmana passada amb
l’Ajuntament es van acordar les següents dates:
-

del 28 de novembre al 2 de desembre: Campanya de
Nadal

-

del 7 al 11 de maig del 2012: campanya temàtica

-

12 de maig de 2012: recollida d’aliments al Caprabo.

D’altra banda, la comissió de menjador els ha dit que
podríem acollir a dinar a l’escola fins a 6 nens, en el cas de
que se´ls bequés al 100%.
La proposta de la comissió seria que l’escola bequés un
60% i l’Ajuntament el 40% restant, per tal que poguéssim
assumir un major nombre de nens. S’hauria de mirar
llavors quin és el ratio de nens per monitor que està
permès. Es proposa com a solució alternativa que els nens
s’emportin el menjar a casa seva.
18. Llei de protecció de dades
Afecta a l’escola bàsicament a nivell de les dades
personals i bancàries de les famílies (que es tramiten a
través dels cobraments) i també a nivell de les imatges
dels alumnes que surten a la web.
Es contactarà amb una empresa que pugui fer formació en
aquest sentit als treballadors/es que l’Ampa té contractats i
es passaran les dades i la proposta de l’empresa a la
propera Junta.
La Fundació Tripartita ens retornaria després d’haver
impartit la formació un mínim de 420€ (existeix una taula
de coeficients), un cop vençut l’any fiscal.

RESUM JUNTA DE L’AMPA – SETEMBRE 2011
1.- Presentació del nou equip directiu:
Teresa Autonell, Directora; Núria Catalán, Cap d’Estudis i
Marta Alenyà, Secretària.
2.-Comissió de xandalls:
Ens mostra el nou xandall i valoren positivament el primer
dia de vendes. Queden encara el dimecres 5 i divendres 7
d’octubre per a fer les vendes als alumnes de primer curs.
3.-Preparació de l’Assemblea del 18 d’octubre:
Es proposa que un membre de cada comissió la presenti
breument, i que es faci especial incidència en les
aportacions econòmiques que fa l’AMPA: tant pel que fa a
la psicòloga de l’escola com a la compra de material

escolar: flautes, boc’n rolls, estació meteorològica,
compostador, microscopis i lupes de camp, entre d’altres.
4.-Comissió de comunicació:
Té la intenció de passar un escrit als antics pares enllaç
dels respectius cursos per tal que el reenviïn a la resta de
pares i es convidi als nous pares enllaç a presentar-se i ser
escollits abans de les reunions pedagògiques amb els
mestres de cada curs.
D’altra banda, en Marcel Piñol té previst incorporar-se a la
comissió, per tal d’impulsar, juntament amb la Núria
Garcia, la web de l’Ampa.
5.-Comissió d’economia:
Ens explica el tancament provisional del curs passat i el
pressupost provisional per al nou curs, que es presentaran
el dia de l’Assemblea.
6.-Comissió de festes:
Enguany s’intentarà abaratir el cost de la castanyada
comprant menys llenya.
Pel que fa a la Marató i per a aconseguir ingressos, en lloc
de la xocolatada es proposa fer una Fira de Santa Llúcia a
nivell d’escola: la idea és que els alumnes s’impliquin a
través dels tallers de plàstica que facin i que venguin
després a la fira les figures de Nadal i altres coses que ells
mateixos hagin creat. Els beneficis de la venda es
destinaran íntegrament a la Marató.
7.-Comissió verda:
Proposa una fira d’intercanvi el diumenge 11 de desembre,
com a campanya de pre-Nadal. Demana més participació
per part dels alumnes del cicle superior i introdueix la
novetat de que els mateixos pares hi participin
intercanviant entre ells objectes o fins i tot serveis.
La roba que no sigui intercanviada serà destinada a
Càrites i les joguines que quedin en bon estat s’entregaran
a un grup de la Garriga que es dedica a la recollida de
joguines per al Nadal.
D’altra banda, es vol impulsar la figura del voluntariat en
temes de mobilitat i de l’Hort escolar, a través dels avis,
pares i familiars propers que tinguin temps lliure. Es parlarà
amb la comissió Hort a aquests efectes. Pel que fa a la
mobilitat, queda pendent estudiar curosament el tema
perquè implica un tema de Responsabilitat civil per part
dels voluntaris.

8.-Comissió social:
A la reunió que van tenir la setmana passada amb
l’Ajuntament es van acordar les següents dates:
- del 28 de novembre al 2 de desembre: Campanya de
Nadal
-

del 7 al 11 de maig del 2012: campanya temàtica

-

12 de maig de 2012: recollida d’aliments al Caprabo.

D’altra banda, la comissió de menjador els ha dit que
podríem acollir a dinar a l’escola fins a 6 nens, en el cas de
que se´ls beques al 100%.
La proposta de la comissió seria que l’escola beques un
60% i l’Ajuntament el 40% restant, per tal que poguéssim
assumir un major nombre de nens. S’hauria de mirar
llavors quin és el ratio de nens per monitor que està
permès. Es proposa com a solució alternativa que els nens
s’emportin el menjar a casa seva.
9.-Llei de protecció de dades
Afecta a l’escola bàsicament a nivell de les dades
personals i bancàries de les famílies (que es tramiten a
través dels cobraments) i també a nivell de les imatges
dels alumnes que surten a la web.

