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Essent les 21.00h, iniciem la reunió de junta ordinària amb els següents temes:
Lectura de l’acta anterior
Respectes als punts pendents de la darrera reunió, es comenta que:
-

Ja disposem de pc portàtil a l’AMPA. Per altra banda, es comenta la possibilitat que
una empresa especialitzada faci una valoració dels equips de so que tenim actualment
i decidir si n’adquirim un de nou a canvi, o seguim llogant equips.

-

Tota la junta disposa ja de contrasenyes per accedir al núvol de l’AMPA

-

S’acorda generar mails personals d’AMPA en comptes de mails de vocalia.

-

El compte de Facebook de l’Ampa ja està funcionant i amb els primers continguts
pujats. Es recorda la importància de tenir cura amb la publicació d’imatges on hi surtin
infants.

-

Es comenta que respecte la proposta d’introducció de jornades especials al menjador,
ISS ens farà una proposta que sigui adequada a l’experiència i coneixements de la
cuinera. Respecte a la pesada d’aliments es comenta que el projecte té coherència si
va lligat a un projecte de racionalització de residus a l’escola. Per part de ISS no hi
hauria problema en posar-ho en funcionament.

-

Es comenta la informació sobre la pòlissa d’accidents en horari no lectiu. S’acorda que
s’enviarà un comunicat en què les famílies que ho desitgin, de forma voluntària
podran contractar la pòlissa per un import de 4€.

Lectura acta reunió equip directiu
-

Alguns equips multimèdia de l’escola estàn arribant al final de la seva vida útil i s’estan
analitzant opcions de canvi d’equips.

-

Aquest 2018 disposarem de nou de la subvenció de l’ajuntament. Recollim per a la
propera reunió propostes. Una d’elles podria ser el pati de primària, tot i que l’escola
ja té un i import assignat a aquest projecte i una altra possibilitat seria el porxo del
pati de primària.

acta reunió junta Ampa Lola Anglada
Data
Assistents

: 21/02/2018
: Jordi Lopez, Xavier Blanca, Patricia Prat, Lars Lynch, Eli Ortiz, Javi Quesada, Oscar Briz, Berta Casañe,
Alex , Sandra, Jordi

Formalitats
-

Al Maig entra en vigor la nova normativa en matèria de LOPD. Cal fer una anàlisis de
la normativa per veure si és necessari en el moment de l’entrada en vigor realitzar
alguna acció.

-

Es comenta que des de l’ajuntament s’impulsa un canvi en la denominació de les
AMPES cap a AFES (associació de famílies d’alumnes). Es tractarà aquest tema en la
propera assemblea

-

La FAPAC ha fet un redactat en favor de la immersió lingüística. Per unanimitat de la
junta s’acorda adherir-nos a aquest redactat amb el vist i plau del proper consell
escolar.

-

S’ha realitzat el registre de la nova junta, queda només pendent obtenir-ne el certificat

-

Es comenta que és convenient que s’informi de totes les activitats impulsades per
l’AMPA a l’escola a la Direcció (amb indicació de lloc, horari, recursos...). A fi de
facilitar la consulta d’espais lliures i informar el consell escolar de les accions
realitzades, es penjarà al núvol un registre d’activitats, on es podrà consultar una
graella de les activitats externes a l’escola.

-

És necessari també la creació d’un registre de béns de l’AMPA i béns cedits a l’escola

Menjador
-

Seguim a l’espera que ISS ens indiqui quan podem posar en marxa el projecte
d’esmorzars i la nova APP de comunicació

-

Es comenta que es tenen molt bones referències de l’empresa de menjadors La vostra
cuina, empresa del poble. Es mantindrà una reunió amb ells per veure quin és el seu
projecte.

-

Es comenta que finalment ISS no ha reduït el preu del monitoratge.
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Extraescolars
-Com cada any es durà a terme l’enquesta de satisfacció de les extraescolars. Aquesta
vegada es provarà de realitzar l’enquesta de forma digital per veure si s’obté més resposta.
- Es proposa una activitat d’extraescolars multiesportiva, on cada trimestre els infants puguin
provar esports diferents (incloent-hi esports poc habituals) de cara al fet que els infants
puguin fer tastets de diferents esports. Es passaran propostes per aquesta extraescolar.
- Al mes de maig es realitzarà la fireta d’extraescolars, resta pendent fixar la data.
- Es comenta que a l’exterior de l’escola hi ha un espai al bosc (on hi ha un pont) on
accedeixen de forma fàcil els infants i que és molt perillós. S’acorda fer una instància a
l’ajuntament per limitar-ne l’accés.
Carnestoltes
-

Es felicita a la comissió de carnestoltes per l’èxit de participació en la rua i a totes les
famílies pel segon premi aconseguit en la rua del poble. Són moltes les hores de
preparació que calen per dur a terme la rua però totes les families han gaudit molt de
la festa.

-

Aquest any ha estat la comissió de carnestotes qui s’ha fet càrrec de la paradeta de
botifarres de la festa de carnestoltes i, tot i que ha significat un esforç important pels
membres de la comissió, s’ha dut a terme amb èxit.

-

La comissió de carnestotes, manifesta que hi ha hagut algun problema amb la nau on
es prepara la carrossa de la rua (incidències de llum, Claus..)

Intendència
-

De cara al curs 2018-2019 caldria fer la reserva de la nova equipació de l’escola.
Aquest punt es comentarà a la propera reunió

Festes
-

S’està treballant en la sortida familiar. Aquesta, està planificada per un diumenge del
mes de maig pendent de confirmar.
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Escola de Pares
-

Es comenta l’èxit de participació de la sessió de Montessori del mes de febrer

-

A la propera sessió d’escola de pares duta a terme per Mosssos d’Esquadra sobre l’ús
de les xarxes socials, ja hi ha inscrites 22 famílies.

-

Hi ha dues sessions més programades, una el 24 d’abril amb la participació de la
Miriam Tirado sobre la gestió de les emocions i una altra el 10 de maig, sobre
afectivitat i sexualitat.

Altres
-

Es comenta la participació de l’AMPA en el comiat del Ricard el dia 2 de març. S’acorda
que 2 membres de l’AMPA assistiran a la festa de comiat, llegiran unes paraules i
faran lliurament d’un present en nom de totes les Ampes que han passat per l’escola
durant la seva Direcció.

-

Han quedat de nou temes per tractar i aquests seràn tractats com a primer punt a la
propera reunió.

Exhaurit el temps de la reunió, tanquem la sessió a les 24h
Acords per la propera reunió
-

Enviament d’informació i inscripció voluntària a pòlissa d’accidents

-

Recollida de pressupostos d’equips multimèdia.

-

Propostes de subvenció ajuntament

-

Registre activitats al nuvol

-

Reunió amb La Vostra Cuina

-

Enquesta de satisfacció extraescolars

-

Instància ajuntament exteriors escola

-

Roba escolar

Proposta pròxima reunió : dilluns 27 de març a les 21h

