REUNIÓ AMPA ESCOLA PUIGGRACIÓS – GENER 2018 – ACTA.
18 DE GENER DE 2018 A LES 21:00, MENJADOR DE L’ESCOLA
Assistents: 24 persones.
PUNTS A TRACTAR:
VALORACIÓ FIRA SANTA LLÚCIA
CONSIDERAR AFEGIR AL TPV OPCIÓ PER A FER DONATIUS
SOLIDARITAT AMB ALUMNES MALALTS
PROJECTE PATI, GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ DELS TENDALS
COLÒNIES: AUGMENT DE PREU; PERIODICITAT ANUAL, BIANUAL?
MONITORS SORTIDES: PAGATS I GESTIONATS PER L’AMPA?
ORGANITZACIÓ NOVA JUNTA, REPARTIMENT DE TASQUES
COMUNICACIÓ AMPA-ESCOLA (APP,...)
TPV, RETORN DELS 3 EUROS

1. VALORACIÓ FIRA SANTA LLÚCIA.
Recaptació: 1600 euros, un èxit malgrat el canvi de data
Punts il·lusió 299 euros (venuts als pastorets + fira)
Es va quedar en dividir en 3 parts: 536 euros a cadascun dels conceptes:
1. Marató TV3 (codi d’entitat: 503 per a la Marató de TV3)
2. Fons Solidari (Ingressar al compte de fons solidari de l’escola)
3. AFANOC (fer la transferència, tenim les dades)
Per qualsevol operació cal la doble firma: Tresorer i President/Magda.
Hi va haver certa descoordinació pel canvi de data, amb el tema de la cua del patge reial. Però
la valoració molt bona en general.
2. TEMES TPV
2.1. Demanar posar de forma fixa aportació voluntària al fons solidari de l’escola.
2.2. El preu de la tarja és 3 euros cada alumne
L’AMPA tornarà el preu de la tarja als alumnes, extret del superàvit de llibres.
Queda com a saldo a favor del nen a la targeta.
Donar opció als pares a destinar-ho al fons solidari, aquest retorn (veure el cost)
Magda i Sofia són els interlocutors del AMPA amb el TPV.
--Problema amb els moviments de menjador de l’AMPA
Els pagaments van amb setmanes de retard respecte el mes de termini.

Cal fer reunió amb els responsables de TPV, es planteja que hi vagin el màxim de parts
implicades: membres de la junta, Magda, Sofia...
S’ha trobat cert rebuig amb algunes famílies, per problemes tècnics, etc.
Es planteja el fet de tornar a fer-ho domiciliat quan el canvi de banc estigui establert, cal abans
fer el tràmit pel canvi de junta.
3. SOLIDARITAT AMB ALUMNES MALALTS, hi ha 3 propostes.
- PRESENTACIÓ LLIBRE CUQUES A LA SANG, amb autora, per Sant Jordi.
- COORDINACIÓ DONACIÓ DE SANG, fer venir el bus de donació, fer un registre de pares
donants.
- TALLER DE BANDANES PER A NENS MALALTS. La idea agrada, pel 3 de març. Fer-ho al
gimnàs.
o Escola té taules
o Falten cadires.

Fer TOTES les activitats el mateix dia.
Posar punt de venta dels punts il·lusió.

4. PROJECTE PATI.
S’ha engegat la recollida de propostes dels alumnes per a millorar l’espai del Pati, de forma
participativa.
AMPA rep subvenció per piscina (gràcies a superàvit de l’ajuntament), d’anys retroactius. uns
2500 euros.
L’any passat es va pensar en destinar els diners de piscina, enlloc dels pares perquè no seria
equitatiu, anar al material de l’esport escolar (extraescolar i educació física). (50%)
La resta de diners seria per aportar-los al projecte pati. (50%)
La comissió de natació li donarà una volta.
5. COLÒNIES + MONITORS SORTIDES: PAGATS I GESTIONATS PER L’AMPA?
De P3 fins a 2n hi força alumnes que no van de colònies, més alumnes en cursos superiors. Hi
ha gent que no va de colònies per motius econòmics.
S’espera un augment de preu de les cases de colònies, en general, d’un 10%.
mantenir-ho igual tot i l’increment? fer-ho per canvi de cicle: P5, 2n 4t i 6e?
Proposta ampa seria fer colònies tota l’escola alhora, per reduir despeses de monitoratge.
Fer un sondeig entre els pares, pel canvi de model.

Calcular acompanyament del monitoratge, fins ara, els monitors de sortida eren informals,
però a partir d’ara s’haurà de pagar (també afecta a sortides). Veure impacte econòmic.

Fer-les amb un tercer mestre d’acompanyant però hi ha complicació per la coordinació de les
jornades laborals.
Plantejar el tema dels monitors a les sortides, contractes per hores o per dies.

ALTRES PUNTS:
Dubtes sobre el blog de l’escola on els mestres hi publiquen les dades dels projectes treballats.
Els mestres reben formació de la pedagogia per projectes.
Tema comunicació:
El mail de l’AMPA no arriba a tots els pares. L’AMPA hauria de poder fer comunicats,
però per LOPD no tenim permís de totes les famílies.
Fer que el paper de dades que firmen les famílies serveixi per a l’AMPA.
Surt voluntària per a assistir a la reunió del pla d’igualtat convocada per l’ajuntament, el dijous
25 de gener a la tarda.
Proposta comissió de comunicació: nou organigrama de comissions, fer presentació de les
comissions per totalitat en format vídeo.
---Calendari de reunions:
15 de febrer
8 de març
12 d’abril
10 de maig
14 de juny

