REUNIÓ AMPA PUIGGRACIÓS DIJOUS 14 DE JUNY DE 2018 MENJADOR
DE L’ESCOLA. 21:00
ORDRE DEL DIA
1. PROPOSTA ASSISTENT IDIOMA ANGLÈS NADIU
Presentació per part d’una mare de l’escola i una mare del Giroi del projecte “Hello”
L’administració assigna pocs assistents de conversa en anglès.
Els centres han de complir una sèrie de criteris.
Si assignen assistent nadiu al llarg d’un un curs, l’any següent el centre no el pot tornar a tenir.
Empresa Hello proposa portar assistents a les aules en idioma nadiu anglès, segons el que pacti
el centre.
Presenten perfil que creuen idoni d’una noia nord-americana, que també és mestra.
Aquests assistents tenen visat, assegurança, certificat de penals i se’ls fa un seguiment.
El programa és d’octubre a març, 25 hores setmanals al centre.
Cost de 550 euros al mes x 8 mesos = 4400 euros en total.
Per a abaratir els costos, l’allotjament de l’assistent es fa en acollida a famílies de l’escola.
Cal estudiar proposta i veure si interessa. Escola n’està al corrent.
2. INCIDENT AUTOCAR
Excursió de 4t de fa unes setmanes.
L’autocar es va quedar atrapat dins del pas a nivell del tren, entre les barreres baixades.
Hi ha pares testimoni del que va succeir.
El centre i l’empresa Samblàs han respost àgilment.
L’autocar en aquest cas era més gran, subcontractat d’una altra empresa de fora.
L’escola contacta amb serveis jurídics d’ensenyament, per tal d’aclarir els fets.
S’ha descartat un delicte, es quedarà en infracció de codi de circulació
Samblàs s’ha compromès que a no passar-hi més, pel pas a nivell, i n’informarà a tots els
conductors.
3. CONCLUSIÓ REUNIÓ EQUIP DIRECTIU PASSAT 30 DE MAIG AMB GRUP DE PARES
Es parteix de l’escrit redactat per un grup d’unes 25 famílies que han presentat una sèrie de
queixes a l’escola i consideren que no se’ls atenen les inquietuds.
Han lliurat carta a l’AMPA, sense signar, bàsicament són famílies de 5è i P5.
No han interactuat amb AMPA, més enllà del lliurament de la carta.
Volen fer queixa a la FAPAC, ja que ells consideren que han anat a tots nivells i no se’ls ha
respost.
Direcció va respondre ràpid a l’enviament per part de comissió pedagògica de la carta.
Es va convocar la reunió a la que van assistir 8 famílies, direcció i la comissió pedagògica.
El centre va respondre a tots els punts plantejats.
Alguns punts ja es troben en resolució per part de l’AMPA, com ara el cobrament per TPV.
4. FESTA FINAL DE CURS
Dissabte 16 de juny al vespre
Tot el benefici es destinarà a algun projecte per la lluita contra el càncer infantil
- Hi haurà Punt de venda de material per part de Tots som l’Aina.

Insistir a fer despesa durant la festa, i de no portar begudes de casa, ni ampolles de
vidre.
- Rifa val de colònies bescanviable, per algun altre tema de l’AMPA, per exemple
extraescolars.
Durant la festa hi haurà un moment per a recordar la causa, un selfie/ foto, vídeo amb tothom
que estigui a la festa.
Sisè fan festa a part, a partir de les 6 de la tarda al gimnàs, també se’ls fa un reconeixement a
la festa.
Espectacle de màgia de 15 minuts, Inflables, DJ.
Nou tipus d’entrepà: frankfurt
Considerar fer assegurança responsabilitat civil durant la festa, per a altres anys.
-

5. VALORACIÓ PROJECTE PATI
S’ha fet primera fase, de totes les idees que van sorgir-ne, n’han quedat algunes pendents de
dur a terme.
Caldrien 3 caps de setmana més aproximadament.
La Comissió de Manteniment, l’escola i els mestres, tothom està molt satisfet amb
l’experiència. Hi ha hagut molt bona resposta a la crida.
De cara a seguir amb el projecte l’any vinent es mirarà de no fer tants dies seguits, espaiar-ho
més en el temps.
6. TENDALS I CASETA MESTRES
TENDALS:
Hi ha proposta empresa que ha fet pressupost de 31.000 euros.
El pressupost participatiu va atorgar-nos 25.000 euros per a aquest projecte.
Es veu viable
- fer part de projecte i només cobrir pista gran (21.0000 euros), però es perd part del
pressupost.
- fer tot el projecte (cobrir amb tendals desmuntables pati petits i pati de baix)
o escola aporta diners estalvi projecte pati aprox. 2.000 euros
o l’AMPA pot aportar diners per a aquest projecte, els 4.000 euros que faltarien.
Es decideix tirar endavant amb tot el projecte
-

Hi ha cost addicional de 250 euros per any recollir-ho. Per a la recollida es plantejarà
o Es pot demanar ajuda de la brigada.
o Que ho faci l’empresa
o Comissió manteniment.

CASETA MESTRES:
A través de l’àrea d’educació de l’ajuntament, cercaran utilitat per a la caseta de mestres
S’ha pensat en aprofitar per a instal·lar-hi una caldera de pellets 100% finançada per la
diputació, però el centre preferiria en un altre espai quan s’escaigui la necessitat.
7. CORPUS I OUCOMBALLA
Balanç positiu de la festa, va anar tot molt bé.
L’únic negatiu va ser poca assistència el dissabte al matí, sembla efecte de fer 3 dissabtes
anteriors de projecte pati.
L’organització de la comissió de Corpus és mixta ampa, escola i voluntaris.
Veure com s’enfoca la convocatòria de les famílies de cara al curs vinent.

8. CALENDARI ESCOLAR 2018/2019
Ajuntament ha fet arribar el calendari escolar dels centres de la Garriga, que es farà arribar als
pares.
Es planteja el 15 de juny de 2019 com a data per a la festa final de curs.
9. LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
És una feina a fer amb cada comissió en concret
La llei obliga a definir la política de dades i comunicar-la a tothom de qui se’n custodiï dades
personals.
Es tracta d’intentar custodiar el mínim de dades personals, i tenir-ho tot documentat.
Es planteja que, en el moment de sol·licitar el retorn del document SEPA del banc, demanar les
dades als pares: email de contacte.
Altres escoles han assolit acords amb l’escola de cessió de dades. Permetre que les dades
siguin cedides a l’AMPA, i que l’ampa no les custodiï.
Hi ha la opció que la gestió de protecció de dades per part d’una gestora o de la pròpia
FAPAC que facilita aquest tràmit.
Bàsicament cal
- obrir compte mail per a informació de gestió de dades de les famílies
- “coletilla” per a informar de la protecció i custòdia de les dades avís legal
- revisar ús concret de cada comissió de les dades que es custodien.
10. POUM
Hi ha modificació del POUM per d’aquí a 3 anys.
L’AMPA en tant que associació ha participat en reunions amb l’ajuntament.
Les escoles han demanat millores en l’accessibilitat.
11. OBRIR ESCOLA A LA TARDA
L’escola voldria poder deixar escola oberta fins a 17.30 que és la fi de l’horari de consergeria.
Es tracta de fomentar i facilitar el treball de biblioteca i treball en equip.
Començaria de cara al curs vinent. Comissió extraescolars estudia com es gestiona la ubicació, i
el projecte.
Es planteja provar-ho 1 o 2 dies a la setmana, al llarg d’un trimestre.
12. CANVI DE BANC
Es va decidir a Banc Sabadell, les condicions de BS i BBVA s’han igualat.
Permetre signatura a Jordi Vega, al president, al tresorer.
Fer solució per agilitzar pagaments de monitors, menjadors.
Es donarà una targeta de gestió del menjador.
13. CONSELL MUNICIPAL
Formació als mestres per una societat més igualitària.
Hi ha una proposta d’empresa social de recollida de l’oli usat per a fer sabó, biodiesel, paper.
Aprofitar recollida de l’oli per al servei de menjador.
Té cost de 3 euros de ampolla de recollida.
Projecte que dona continuïtat amb els alumnes fins a l’institut.

14. ALTRES TEMES DE DIRECCIÓ
Temes ja tractats en punts anteriors avançats.
Postura sobre assistent anglès a l’escola. Cal definir millor el projecte amb l’escola.
15. MURAL PER LA CASETA DE L’HORT
Per la caseta de l’hort, hi ha proposta d’un pare per a decorar amb un mural.
Demana només import per al material.
Pensar d’incloure-ho al projecte pati.
16. LLIBRES
Revisió aprofitament de llibres al llarg de la setmana 25 de juny
17. SOPAR AMPA
Es proposa dijous 28 de juny
Cadascú porta alguna cosa
Es convida a direcció.

