ACTA ASSEMBLEA 11 DE NOVEMBRE DE 2018
16 assistents

.1_COMISSIÓ DE MENJADOR.
. S’informa de que la reclamació dels deutes pendents amb el TPV comentada en darreres
assemblees partia d’un error nostre, donat que l’empresa que ho gestiona no deu diners a
menjador.
. Parlant del nou decret de menjador, la comissió està treballant el tema, adherits a la plataforma
que aglutina les altres 3 escoles de primària públiques de La Garriga. El proper 12 de gener a les
11h s’ha organitzat una xerrada informativa a la Torre del Fanal per a totes les famílies
interessades.

2_PRESSUPOSTOS
. Fa només 3 o 4 anys que les AMPA’s estem fiscalitzades. En posar-ho tot al dia, ha aflorat un
romanent important (d’uns 27.000€), que ens hem de gastar aquest any (excepte una part que ja
s’ha posat en reserves) per a no haver de pagar els impostos sobre beneficis corresponents. Les
diferents comissions han aportat propostes de despeses per als seus projectes.

- Comissió biblioteca: disposa d’un pressupost aproximat de 7.000€ per a la renovació del

-

-

mobiliari i compra de llibres. Abans que acabi l’any farà totes les compres i s’emmagatzemarà a
l’espera de poder entrar a la biblioteca, amb l’ajut de la comissió d’infraestructures, per pintar i
ajut en buidar. S’aprova la despesa.
Esport escolar: han fet comanda de 4.400€ en compra de material, com bats de beisbol.
S’aprova la despesa.
Comissió de festes: no farà cap inversió aquest any.
Comissió menjador: cal fer inversió urgent en la cuina, que ara requereix de promig una
despesa mensual de 200€. Cal comprar fogons i forns nous, instal·lar una càmera frigorífica,
canviar la campana,… S’han demanat diversos pressupostos, i estan pendents de tenir costos
finals, però estarà al voltant d’uns 20.000€. Per sort hi ha una provisió de fons, de fa temps, per
a possibles reparacions. S’aprova la renovació de la cuina, i si l’empresa ho pot fer en una
setmana, la idea seria fer la renovació durant Setmana Santa.
Comissió de comunicació: prepararà una nova web de cara a tenir-la preparada pel curs vinent,
de moment a cost 0, doncs la faran els membres de la comissió.
Comissió carnestoltes: ara hi ha 250 persones inscrites, que possiblement hauran de pagar una
petita quota per a la compra del material per a les disfresses: al gener faran un càlcul de les
despeses finals per aquest concepte. Enguany no necessiten pressupost per despeses ja que
intentaran fer ús de material de l’escola i mitjans propis.

3_ VOTACIONS AL CONSELL ESCOLAR
. Es planteja la necessitat de considerar un canvi d’horari (divendres tarda, o ampliable al matí) per
a futures convocatòries. Malgrat la participació (110 persones) va ser superior a la de la darrera
jornada de votacions, es valora molt baixa, i caldria emprar esforços en fer-la augmentar.

4_ ASSEMBLEES AMPA
. Es proposa de fer l’assemblea cada 2 mesos, per tal de poder fer reunions de junta d’AMPA
també cada 2 mesos, de forma alterna.

5_FIRA SANTA LLÚCIA
. Començarà a les 16:30h amb una batucada. Hi ha parades, Tió, escenari amb actuacions, taller
de pintacares, la visita dels patges, joc de bitlles catalanes, passejades amb poni… novetats
fantàstiques!, tot amenitzat amb berenar i Toca-Toca. Enguany no hi ha parades de llibres, ni les
parades amb els obsequis que els nens havien fet per a les famílies (s’entregarà més tard).
. Es sortejaran 11 paneres fetes a a partir de les aportacions dels pares, més els pernils i les
paneres aconseguides per l’AMPA. La rifa es farà quan s’hagin venut tots els números.
. Es demana participació de gent per ajudar en el muntatge dijous tarda, a partir de dos quarts de
7 del vespre, i el mateix divendres a dos quarts de 9 del matí.
. Es demana participació de pares i mares durant la mateixa fira: per estar amb el tió, amb els
patges, a les paradetes, i a la cuina.
. Allò que es recapti va 50% per La Marató, i 50% pel fons solidari de l’escola.
. Des de biblioteca s’han de preparar lots de llibres per vendre. Son restes de l’esporgada que es
van guardar per aquest propòsit, en vistes que podien ser d’interès per algunes famílies.

6_ REVISTA DEL PUIIGRACIÓS
. S’ha creat una comissió per llençar una nova publicació: es demana participació de més mares i
pares. La idea inicial és poder tenir el primer número per al Nadal de 2019, i per tant presentar un
projecte tancat abans que acabi el curs.

7_ ALTRES
. Després de l’experiència d’un grup de famílies que van muntar una sortida junts, beneficiant-se
de descomptes com a membres d’AMPA, es demana que aquesta mena d’iniciatives passin per
comunicació per tal de fer-ho extensible a les altres famílies de l’escola.

