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Essent les 21.00h, iniciem la reunió de junta ordinària amb els següents temes:
Formalitats
✓ Es complimenta certificat de renovació total de la Junta Directiva per formalitzar el
registre a la Generalitat. Es tramitarà el certificat digital a la nova junta de cara a poder
presentar qualsevol requeriment o sol·licitud de forma telemàtica
✓ S’informa a la junta que qualsevol activitat en què participi una empresa externa,
aquesta, haurà de conèixer el pla d’emergència de l’escola i haurà de complimentar
l’avaluació de riscos de l’activitat que du a terme. Aquest document serà penjat al núvol a
disposició de tots els membres de la junta.
✓ S’informa a la junta que tota activitat organitzada per l’AMPA haurà de ser comunicada a
l’escola (amb requeriments d’espais a utilitzar i horaris) i posteriorment a Presidència per
tal d’elaborar una memòria d’activitats organitzades per l’AMPA per lliurar al consell
escolar mensualment.
✓ Es comunica la incorporació d’un nou vocal a casals, pare de p4.
Comunicació
✓ S’analitzaran requeriments tècnics per la compra d’un portàtil per la gestió de l’AMPA.
Aquesta partida serà assumida per ISS.
✓ S’acorda la utilització del núvol per ús intern de la junta, amb el fi de poder tenir
accessible la documentació (actes, documents de treball…)
✓ L’accés a BBDD de socis serà només extensible a Vocalia de Socialització i Extraescolars
per la comprovació dels pagaments per a la realització de les activitats
✓ S’acorda la creació d’un mail d’AMPA per vocalia per no haver d’utilitzar el mail privat en
comunicacions.
✓ S’acorda la utilització d’un calendari d’accions a realitzar durant l’any i l’enviament de
convocatòries
✓ S’acorda la creació d’una conta de Facebook per ús de totes les activitats que l’AMPA
organitza.
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✓ S’ha tramitat la segona remesa de cobraments de quota per aquelles persones que no
havien entrat en la primera remesa
Menjador
✓ Es comenten els nous projectes presentats per ISS. De cara al Q1, s’acorda implementar
els següents projectes:
-

App per comunicació amb coordinador (menús especials, menús esporàdics,
absències…)

-

Oferiment d’esmorzars i berenars per als alumnes de les acollides de matí i tarda i
pels pares al matí

-

Bústia de suggeriments pels alumnes de menjador

-

Projecte de gestió de residus i malbaratament. Aquest projecte resta pendent de la
possibilitat de realitzar-se conjuntament al poble.

✓ Es comenta que els alumnes d’infantil els divendres no compleixen el que reflecteix el
programa d’espai de migdia i veuen una pel·lícula. Comentar amb ISS la possibilitat de fer
un altre activitat alternativa
✓ Es proposa la possibilitat de fer una pesada per part dels alumnes dels aliments sobrants
al menjador per fer presa de consciència del malbaratament. Es comentarà la possibilitat
amb ISS de fer aquesta activitat i com seria l’enfocament.
✓ Es comenta la possibilitat de realitzar accions al menjador amb l’objectiu d’introduir nous
aliments, fer conèixer aliments d’altres cultures o bé introduir 3 o 4 jornades especials
que podrien estar dedicades a menjar sense proteïna, monogràfics… Es plantejarà a ISS
aquesta possibilitat.
✓ Es sol·licita que aquells alumnes que tinguin menús especials però no siguin al·lèrgics
se’ls hi doni el mateix tracte que a la resta d’alumnes. Es plantejarà a ISS un protocol per
aquests casos.
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✓ ISS va cobrar el menú del dia de l’aturada a aquelles famílies que no van avisar. Al
Desembre es va regularitzar la situació.
✓ S’exposa el cas d’un alumne de 4t que en l’horari de menjador va tenir una caiguda i es
va trencar dues dents. La mare de l’alumne fa la consulta a l’AMPA respecte a la
cobertura de pòlissa per aquest accident. Un cop fetes les consultes, aquest accident no
queda cobert, doncs no hi ha obligatorietat de tenir una pòlissa d’accidents per aquelles
activitats que no són de caràcter físic o esportiu ni per part de l’AMPA ni per part de ISS.
Així tot es farà de nou la consulta a ISS.
✓ Es comenta la possibilitat de contractació d’una pòlissa d’accidents per l’espai no lectiu.
S’acorda a la propera reunió aportar informació de la mateixa i analitzar-ne la idoneïtat
Extraescolars
✓ Es comenta el fet que s’hagi obtingut un feedback molt satisfactori per part dels pares en
l’organització de les jornades de portes obertes de les extraescolars, amb un alt nivell de
participació (tant en horari de tarda, com en la festa de Nadal)
✓ A la propera reunió es disposarà del resultat de la satisfacció de les enquestes dels
alumnes que realitzen extraescolars.
Carnestoltes
✓ Ja que el pares de 6e han manifestat la no voluntat de participar en la parada de
botifarres a la festa de carnestoltes del poble, els membres de la comissió de carnestoltes
seran qui es faran càrrec d’aquesta parada. Així i tot, es sol·liciten voluntaris per estar a
la parada en el moment de la rua.
Festes
✓ Es comenta l’èxit d’organització i participació en la festa de Nadal.
✓ S’acorda per unanimitat de la junta, que el curs de 5e que vulguin participar de forma
activa en l’organització de festes de l’escola amb l’objectiu de recaptar diners per les
colònies de 6e, es comprometin a la realització de les següents festes:
-

Festa de fi curs (final de 5e)
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-

Festa major

-

Carnestoltes

✓ El dia 2 de març és la data de jubilació d’en Ricard Manresa, director de l’escola
✓ Pressupost, es comenta la possibilitat de disposar d’un pressupost anual en comptes
d’individual per festa. Els canvis realitzats en el pressupost per qualsevol comissió, seran
comentats a la junta prèviament.
Escola de Pares,
✓ El proper dia 23 de gener aquesta comissió presenta una sessió de Montessori a casa. La
inscripció està ja tancada doncs ja hi ha 35 inscripcions
✓ La propera reunió prevista serà a l’abril, on es podrà gaudir d’una sessió amb la Miriam
Tirado
Altres
✓ Es va presentar la documentació necessària per a la subvenció de l’ajuntament el dia 19
de desembre. Avui dia no disposem de cap notificació de la resolució
✓ Ja s’han començat a posar espais de joc simbòlic al pati d’ infantil. Es necessiten 8 pares
voluntaris el 31 de gener per muntatge de pneumàtics a les 17h (2 trepants, 2 broques i
pales de sorra)
✓ Projectes de reducció de sensació tèrmica a les aules. Han vingut dues empreses a veure
les instal·lacions i han de passar-nos el pressupost. A priori, sembla que la solució més
efectiva es posar aire canalitzat.
✓ Jornada Intensiva, es pregunta en quin estat està el projecte de jornada intensiva a
l’escola. Actualment hi ha una comissió del consell escolar municipal encarregada
d’aquest tema. Es comenta que en el moment que es faci la consulta als pares, cal una
millor comunicació dels avantatges / inconvenients del model.
✓ Es comenta la voluntat de tractar els següents temes a la propera reunió :Comunicació
pares-escola, fer entrada a l’escola amb música, disposar de les fotos que es realitzen a
l’aula al final de cada curs
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I sense més temes a tractar, tanquem la sessió a les 24h.

Acords per la propera reunió
-

Anàlisis requeriments tècnics portàtil

-

Enviament contrasenyes per la utilització del núvol

-

Creació conta Facebook AMPA

-

Generar contes de mail per vocalia

-

Consulta a ISS sobre les peticions realitzades al menjador

-

Ampliació de la informació respecte la pòlissa d’ accidents als espais no lectius

-

Tractar temes comentats en l’apartat d’altres

propera reunió
dimarts 20 de febrer a les 21h

La presidenta

El secretari

