REUNIÓ 4.10.2018
21:00 MENJADOR ESCOLAR
28 assistents.
1. Benvinguda, presentacions nous assistents i de les comissions (5’;entre tots)
Alguns de la junta excusen no assistència.
Presentació dels assistents.
Presentació de les comissions.
2. Tresoreria, estat de comptes (5’; Jose)
Exposició sobre el tancament comptable anual.
Tancament enguany s’ha declarat benefici de 2000 euros.
L’AMPA ha fet reserva voluntària.
Es destinaran 30.000 euros a millora del centre. (Punt pressupost participatiu).
3. Loteria de Nadal (1’; Isma)
Loteria per participacions decau, acord per no fer-ne.
Idea de fer un “quinto” per Sta. Llúcia.
4. Valoració campanya de llibres (5’; Manel)
En el lliurament de llibres, es proposa fer-ho en un sol dia, el divendres, ja que hi ha menys famílies que
recullen els lots de llibres el dissabte.
Es proposa també apropar-ho més a començament de curs, però caldria tenir en compte la necessitat de
deixar el menjador de l’escola lliure dies abans de començar el curs, ja que es reprenen les tasques de
neteja i organització del menjador escolar. Ubicar-ho al gimnàs de l’escola o un altre espai.
Els motius per fer-ho abans de l’inici de curs: escalfament de motors per inici de curs, i la obligació de
pagament de quota AMPA i llibres per al lliurament.
Noves propostes que sorgeixen:
- millorar la organització de les bosses, ja que, per part dels voluntaris que fan l’entrega, costa ordenar-les
i cercar-les pel nom de l’alumne.
- lliurar els llibres al començament de l’escola.
- fer una xocolatada la tarda que es lliurin.
5. Campanya de reciclatge d’oli (5’; Isma i Aixa)
Tothom n’està assabentat (emails a famílies, explicació als alumnes).
La recollida de les ampolles d’oli usat es farà els dilluns.
S’han portat 80 ampolles, l’empresa no en tenia més. En duran més properament.
També es farà la recollida oli de la cuina del menjador.
6. Nova normativa de menjador (5’; Aram)
Exposen que la nova normativa per ara està en fase d’esborrany.
Aquesta normativa imposa que els menjadors siguin gestionats per escoles, ajuntaments o consells
comarcals.
Per part de l’AMPA, es vol que ho gestioni l’escola, amb el suport de la comissió de menjador de l’AMPA.

La FAPAC s’hi oposa, ja que es veu com una mercantilització del menjador.
Fer comunicació/campanya sobre el funcionament del menjador.
7. Pressupost participatiu, projecte pati (5’; Marc)
Projecte pati va sortir el curs passat, amb idees dels alumnes per a millorar i renovar espais del pati de
l’escola. Va tenir molta participació per part de les famílies.
Van quedar coses per a fer, i el projecte pati i es reprendrà enguany. S’espera poder fer les jornades de
treball més espaiades en el temps.
Es vol engegar un procés participatiu, amb idees que sorgeixin de les famílies, alumnes i escola.
Una proposta es l’arranjament de la caseta dels mestres (edifici molt abandonat que es troba sobre el
menjador dels petits).
8. Extraescolars. Valoració inici. (5’; Eva i Núria Ll.)
Enguany hi ha noves activitats proposades, 13 activitats diferents.
32 inscrits més que el curs passat.
Hi ha 282 nens fent extraescolars, sense comptar esport escolar.
No s’ha obert grup dibuix i pintura, per manca de demanda.
Les noves propostes de mecanografia i acroioga han tingut molt èxit. Piscina fora d’horari també ha hagut
de doblar grup.
S’ha creat nivell avançat i inicial de batukada per a assolir més participació i mantenir l’activitat, que fou
aposta de l’escola.
Per a aquest curs hi ha la proposta d’activitats a les tardes per a pares, sobretot per demanda explícita de
mecanografia i acroioga. S’està pensant fer-ho amb monitoratge per als infants (cost taller + monitoratge).
De fet, seria un allargament de la permanència de tardes.
Les propostes de pati obert a les tardes topen amb el fet que caldria organitzar la vigilància i la neteja del
pati de l’escola després .(Es fa el següent incís: cal tenir en compte que el pati de l’escola queda brut
després de la recollida dels pares en el moment del berenar, al llarg de la jornada escolar no es detecten
papers ni brutícia al terra dels patis).
9. Situació del TPV (5’; Aram).
L’AMPA manté el TPV per a tiquets esporàdics, xandalls.
Hi ha un deute per part seva d’uns 4000 euros.
Hi ha problemes també amb les devolucions.
Es planteja fer reclamació oficial d’aquests diners.
10. Carnestoltes (5’; comissió)
Nova comissió.
Es proposa fer comparsa de carnestoltes lligada amb el projecte educatiu per als alumnes, que hi pugui
participar tothom, no uniformitzat amb recursos reciclats i impuls de la creativitat. Participar a la rua del
poble els que vulguin.
Cada any proposaria un tema per al carnestoltes, per a tot el centre. La proposta ha de passar pel
claustre.
Per la necessitat econòmica, veure font ingressos (activitats organitzades, cobrar les disfresses dels
pares, etc...)
Si no es té prou capacitat organitzativa aquest primer curs, concentrar-ho a una etapa.

Carnestoltes aquest curs serà 1 i 2 de març.
11. Biblioteca (5’; Eva i Aixa)
Nova comissió per a donar suport a l’escola en la millora de la organització de les biblioteques del centre i
de les aules.
Adequar caseta dels mestres com a biblioteca.
S’està revisant la biblioteca escola i de les aules, i s’ha vist que el fons és molt vell, es proposa renovar
tant el fons com el funcionament, amb indicacions pedagògiques actuals.
12. Feedback reunió amb Direcció (5’; Portaveus)
-

-

-

S’ha decidit celebrar la festa final de curs el dissabte 8 de juny, per a evitar coincidència amb Corpus,
que s’ha avançat al 15 de juny.
L’escola ha decidit no adherir-se a la Campanya de fruita a l’escola. L’any passat es van donar molt
males condicions de lliurament, de fruita no de proximitat. El curs passat ja érem l’únic centre del
poble que ho mantenia. Contraposar amb fer la recomanació que els infants portin com a mínim dos
dies a la setmana fruita per a esmorzar.
Satisfacció amb el claustre
Sobre el tema dels diners que l’AMPA atorgava a l’escola cada curs, per les festes i la festa de 6è.
L’any passat no es van donar. Enguany es vol reprendre però amb més justificació de les necessitats
per a cobrir.
Demanen reducció de volum de fotocòpies per part de l’AMPA
El centre necessita renovar ordinadors, adquirir tauletes (20 tauletes), el centre disposa dels diners
però podria demanar recolzament a l’AMPA.

13. Famílies amb inquietuds pedagògiques. (pares de 6è)
El curs passat, a 5e es van fer els projectes de Cantània i el musical al tercer trimestre. Va fer falta molta
dedicació i es van perdre continguts acadèmics.
Les proves de 5e van donar mal assoliment de nivell, s’ha rebut per part d’inspecció.
S’ha reconegut enguany a 6è que estan curs de nivell.
Enguany s’ha passat cantània a 4t.
Es lliga també amb el neguit pel treball per projectes, competències bàsiques, continguts d’escola.
Comissió pedagògica pren nota i es tractarà amb l’escola.
14. Precs i preguntes (15’)
Temes a considerar al llarg del curs i altres propostes sorgides:

-

Enguany hi haurà eleccions al consell escolar.
Noves propostes per la recaptació de la fira de Sta. Llúcia.
Comissió de convivència. Establir criteris per a tota l’escola.
Engegar revista de l’escola.
Denunciar estat de la pista els dilluns, amb molta brutícia del cap de setmana.
Recomanació de l’accés en cotxes a entrades i sortides.

