REUNIÓ AMPA
Dijous 8 NOVEMBRE, MENJADOR DE L’ESCOLA, 21:00
COMISSIÓ MENJADOR
→CRIDA: voluntaris per a la comissió
Es fa crida a voluntaris per la comissió menjador ja que el curs vinent hi ha baixes de pares d’alumnes
que fan 6è enguany, i altres indisponiblitats.
Crida especial per a algú que segueixi part econòmica
Nou decret de menjadors
Està en esborrany.
Canvi en la gestió del menjador. Ampa gestiona 22 treballadors.
El Puiggraciós té cuina pròpia, i el menjador està gestionat per l’AMPA, funciona com una empresa.
La gestió de l’Escola és municipal.
S’ha creat un grup de les escoles del poble per fer pressió per a fer que la gestió, en el cas que el decret
ens afecti, sigui municipal, i per donar veu als pares.
COMISSIÓ FESTES
Fira santa Llúcia,
Enguany es celebrarà el divendres 14 de desembre, a la tarda
Propostes de fer canvis, mantenint el mateix format de cada any: el tió gegant, visita del patge reial,
paradetes ornaments artesanals, toca-toca (rifa de números que sempre toca), números de rifa d’una
panera, concurs de pessebres (l’any passat hi va haver poca participació).
Hi haurà guardioles per la recollir la voluntat, només es pagarà per les compres a les paradetes.
El repartiment de la recaptació s’acorda que sigui pel fons solidari de l’escola i per la marató de TV3
repartit al 50%
→CRIDA: Es necessiten obsequis per al toca-toca,
Es fa crida per als pares que puguin aconseguir marxandatge variat per a la rifa del toca-toca.
→CRIDA: voluntaris d’organitzar i recollir, muntar enllumenat, preparar els obsequis
Es passarà correu de comunicació per a aquestes crides.
Idea de futur, de fer un pessebre vivent a l’escola
→CRIDA: VOLUNTARIS COMISSIÓ
Crida per a pares voluntaris per a comissió de festes, es preveuen baixes de pares d’alumnes que
enguany fa 6è i es desvincularan de l’escola.

COMISSIÓ MANTENIMENT
Projecte pati
Cal fer arranjament petits desperfectes del projecte pati, es proposa el diumenge 18 de novembre al
matí per a aquestes tasques.
Recuperar feina de projecte patí de cara a la primavera.
Tendals.
Amb el vent i la pluja es van trencar algunes teles dels tendals, degut a que són molt grans.
Es poden arreglar i es col·locaran a l’estiu una altra vegada.
Es muntaran i desmuntaran cada any, aquesta tasca és complexa i té un cost de 250 euros.
Cal cercar lloc on desar-los, es preguntarà a l’empresa que ho va muntar si en podrien fer la custòdia.
COMISSIÓ BIBLIOTECA
→CRIDA: Per a labors de tria de llibres, el diumenge 18 de novembre al matí. S’han establert criteris
“d’esporgada”.
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Hi ha 3 persones candidates al consell escolar.
→CRIDA a la participació en les eleccions, i a la presentació de candidatures.
Des de la junta, agradaria que hi hagués representant de l’AMPA al consell escolar.
El consell escolar es reuneix trimestralment aproximadament. El conforma l’equip directiu, mestres,
PAS, pares, AMPA, i tracten temes com la programació, memòria del centre, pressupostos.
L’escola farà arribar informació sobre el funcionament del consell escolar.
XANDALLS
Divendres 9-nov es lliuren els lots de xandall.
El proveïdor ha tingut problemes per a l’estoc de jaquetes, el model ja no es fabrica.
De cara l’any que ve es cercarà nou proveïdor de jaquetes.
PRESSUPOST 2018
L’AMPA ha fet reserva voluntària de previsió de despeses de personal
Hi ha 28.000 euros per a facturar enguany, abans de 31 de desembre, en aplicació a l’escola.
Es va fer crida que cada comissió fes propostes de necessitats de serveis i/o material, amb pressupost.
Hi ha necessitats de menjador, comissió de festes, biblioteca, esport escolar, extraescolars.
S’han de formalitzar aquestes necessitats amb presentació de pressupostos.

TORNEIG FUTBOL PAU ALIÈ
Pau Aliè era un alumne de l’escola que va morir d’accident vascular, ja fa uns 8 anys.
Llavors uns grup de pares i mares van decidir organitzar un partit de futbol homenatge a final de curs, i
es va celebrar al llarg de següents cursos. Aquests pares i mares també ajudaven a la festa de final de
curs.
Als últims anys hi ha hagut baixada de participació, algun final de curs amb pluja ha afectat a la
participació.
L’any passat es va organitzar de nou, però hi va haver polèmica perquè es va deixar d’organitzar en nom
d’aquest infant.
La persona que ho va organitzar, no se’n vol fer càrrec si segueix sent Pau Aliè.
Es va demanar que es tractés a la reunió de l’AMPA, però les famílies que ho han demanat no han vingut
a la reunió.
Proposta acordada en la reunió.
1. L’AMPA No assumeix organització de torneig Pau Aliè, la poden seguir organitzant els pares que
vulguin. 2. L’AMPA decideix que al final de curs es farà una jornada esportiva familiar de final de curs.
MONITORATGE DE PISICINA DE P4
L’activitat de piscina, subvencionat per l’ajuntament (activitat i transport).
Al vestuari hi entren monitores d’acompanyament per ajudar a les mestres.
El cost de monitores, enguany s’ha de cobrir, si es vol que l’activitat sigui gratuïta, es proposarà que
siguin persones familiars dels alumnes com a acompanyants.
El cost de monitors serà de 10-20 euros per família i any.
Les famílies deP4 se’ls plantejarà escollir entre pagar monitoratge o fer-ho amb pares, que hauran de
presentar antecedents penals, i en cap cas es quedarien sols amb els alumnes.
REUNIÓ AMB DIRECCIÓ
Va tenir lloc el dilluns 5-nov.
Tema comissió carnestoltes, escola no dona suport perquè es preveu molt volum de feina.
Pagament AMPA per a les festes, l’AMPA demana justificació de les despeses, per a l’avançament.
- Comiat de 6è: 600 euros, sortida a piscines i dinar - Comptablement, l’AMPA ha de justificar despeses.
PRECS I PREGUNTES
Recollida de fulls de dades de pares, s’ha de fer buidatge d’aquestes dades, per al tractament de la LOPD

