AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA NOVEMBRE 2017
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
16/11/17
19.00h. - 21.00h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa:
Nom
Josep Latorre
Pere Badia
Xavier Jané
Vanessa Santos
Valentina Rivera
Imma Cobo

Càrrec
President
Vicepresident
Secretari
Vocal Extraescolars
Vocalia Festes
Vocal Adminisració

No han pogut assistir el següents membres de la Junta: Eva de las Heras, Maria Rodriguez, Pere
Corella, Haritz Ferrando i Thais Torredabella. També han assistit el David Royo i la Maria Alexandra Pardo.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de les darreres actes de les Juntes
2. Resum del Consell Escolar del passat dia 2/11/17.
3. Resum reunió Comissió de menjador del CE amb l’empresa SEHRS (25/10/17)
4. Assemblea Ordinària del proper dia 1/12/17
5. Finalització votacions Projectes Participació de l’Ajuntament
6. Inclusió d’algun tema en concret a la present ordre del dia, per part dels membres de l’Ampa de
l’escola, que es vulgui parlar en aquesta Junta
7. Torn obert de paraula.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Lectura i aprovació de les darreres actes de les Juntes:
Queden aprovades les actes de les últimes reunions de la Junta de l’Ampa celebrades els passat dies
29/03/17, 19/07/17 i 21/09/17.
2. Resum del Consell Escolar del passat dia 2/11/17:
El Pere Badia va assistir a la reunió del CE i ens fa un resum dels temes tractats:
-

Millora cohesió social: anar introduint activitats a l’escola amb presència dels familiars.
Recollida de propostes per celebrar el 10é aniversari de l’escola.
Creació d’una comissió de convivència del centre amb representació de les famílies.
Problemàtica amb els monitors d’infantil per les sortides. Manca un monitor.

Pàg nº 1 de 2

AMPA ESCOLA EL VAPOR

3. Resum reunió Comissió de menjador del CE amb l’empresa SEHRS (25/10/17):
El Pere Badia ens explica la reunió de la comissió de menjador:
-

-

Problemàtica amb la neteja de les aules de infantil (dinen a la classe). Es presentarà una sol·licitud
a Educació de l’Ajuntament per intentar reforçar la neteja d’aquestes aules.
Gramatges regulats: l’empresa comenta que sempre són superiors als establerts (tot i que es
medeixen a ull). Sempre ofereixen repetir tot i que una vegada acabat el segon plat.
Totes els comentaris per millorar el servei o queixes en relació al servei han de ser via mail i
nominatives.
Safates: S’han rebut queixes de que els nens mengen amb safates brutes. Dos representants dels
pares van dinar al menjador i, efectivament, els nens descarten les safates velles. Les safates
estan netes i desinfectades, tot i que segons el menjar del dia anterior, poden tenir el fons una
mica tacat ja que son poroses, donant una sensació de brutícia que no existeix. Mica en mica
s’aniran substituint totes per safates d’alumini.
Rebuts: L’empresa és conscient de que hi continuen havent problemes amb els rebuts. Es
disculpen i intentaran que no passi més.

4. Assemblea Ordinària del proper dia 1/12/17 :
Es reenviarà la convocatòria a tots els membres de l’Ampa per intentar que hi hagi la màxima
assistència possible. També s’oferirà canguratge.
El tema principal a tractar serà la renovació de l’actual Junta de l’Ampa.
5. Finalització votacions Projectes Participació de l’Ajuntament:
El projecte presentat per l’Ampa per millorar l’accessibilitat i l’entorn de l’escola va quedar molt
despenjat dels projectes escollit. Poc més de 100 vots amb una escola amb 500 nens.
6. Inclusió d’algun tema en concret a la present ordre del dia, per part dels membres de l’Ampa de
l’escola, que es vulgui parlar en aquesta Junta :
El David i la Maria ens expliquen una proposta relacionada amb el llenguatge dels signes. A l’escola, hi
ha varis nens, nenes, pares i mares sords.
Projecte: Donar classes del llenguatge dels signes als membres de la comunitat educativa (pares,
mares i mestres) que estiguin interessats. La idea es fer una reunió informativa per explicar el
projecte i acordar horaris i periodicitat. El professor serà el mateix David i la intenció és donar unes
nocions bàsiques i explicar com funciona i com es comunica la comunitat de persones sordes.
Si el projecte funciona, en els propers cursos es farien classes de iniciació i de continuació.
En breu es convocarà una reunió per mitjans del proper mes de gener per engegar el projecte.
L’Ampa dona ple suport a aquesta iniciativa sempre que hi hagi voluntaris que es facin càrrec de la
mateixa.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del
president.
El secretari, Vist-i-plau

(segell de l’AMPA) El president,
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