AMPA ESCOLA EL VAPOR

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

Biblioteca
29/03/17
19.00h. - 21.30h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa:
Nom
Josep Latorre
Pere Badia
Xavier Jané
Vanessa Santos
Pere Corella
Valentina Rivera
Eva de las Heras
Haritz Ferrando

Càrrec
President
Vice-President
Secretari
Vocal Extraescolars
Vocal Menjador
Vocalia Festes
Vocal Tresoreria
Vocal Camí Escolar

No han pogut assistir el següents membres de la Junta: Imma Cobo, Thais Torredabella i Maria
Rodriguez. Recordem que les Juntes estan obertes a tots els socis de l’Ampa.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la Junta anterior (26/01/17)
2. Resum del darrer Consell Escolar del passat dia 28/03/17
3. Festa de Sant Jordi
4. Estat de les vocalies
5. 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
6. Torn obert de paraula.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació Acta 20/10/16:

S’aprova l’acta de la darrera reunió de la Junta del passat dia 26/01/17.
2. Resum del darrer Consell Escolar del passat dia 28/03/17:
El Pere Badia ens fa un resum dels temes tractats en el Consell: aprovació amb superàvit de la
liquidació de 2016, proposta de la Comissió econòmica per comprar portàtils i tablets pel cicle inicial,
propera visita a l’escola de l’alcalde, aprovació dels actes de la setmana literària i el Jocs Florals,
presentació de la proposta que ha preparat l’Ampa per realitzar un espai de vianants davant de
l’escola dins dels projectes participatius que organitza l’Ajuntament.
També es va comentar l’èxit de les jornades de portes obertes i es va informar del programa Esfera
per la gestió dels centres.
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3. Festa de Sant Jordi:
Es farà el proper divendres dia 21/04. Es realitzaran 3 o 4 tallers (escuts, corones,...) i, si hi ha prous
voluntaris, es traurà el Drac de l’escola.
A dia d’avui només hi ha 4 voluntaris per muntar la festa. Properament es farà un comunicat
demanant més col·laboradors.
Per part de l’’Ampa, a banda dels tallers, hi haurà parada de llibres i, els alumnes de 5é oferiran el
berenar i altres per començar preparar el viatge.
Festa de fi de curs: La Valentina explica que, el dia inicialment previst per fer la festa (divendres dia
16/06/17), és impossible que es pugui realitzar. El motiu és que s’ha demanat la tarima a
l’Ajuntament (que les cedeix gratuïtament) però ens ha comunicat que aquell dia hi ha 5 festes de
barri i no disposen de més tarimes. Si és volgués fer aquest dia, el lloguer de la mateixa ens costaria
uns 300 eur.
Per això, es proposa de fer la festa el divendres dia 09/06/17.
La festa es realitzarà al pati de l’escola i, bàsicament, mantindrà una estructura semblant a l’any
anterior. L’Haritz comenta la opció de contractar una empresa que facilita jocs tradicionals.
Tema soroll: El Pep s’informarà del màxim de decibels de la música i es parlarà amb l’empresa de
música per intentar no tenir problemes amb els veïns de l’escola.
Tema tasques organitzatives de la festa: S’ha d’intentar distribuir les diferents tasques que impliquen
la organització de la festa entre el màxim nombre de voluntaris possible per evitar situacions com
l’any passat (entre 3 o 4 van encarregar-se de les llums, les portes, recollir,......).
4. Estat de les vocalies:


Extraescolars: Ja s’està treballant (i quasi està enllestida) la graella d’activitats pel curs vinent. La
Vanessa explica que hi ha algunes activitats que no han funcionat, com per exemple, ‘contes i
titelles’ i ‘danses i cançons’. Es parlarà en una propera reunió amb l’Eina per substituir aquestes
activitats. Hi ha altres activitats (Mont Dance, Art Atack i Easy Way) que han funcionat molt bé.
Aquesta última, que aquest any s’ha ofert a 3r i 4t, l’ant vinent també s’oferirà a 1r i 2n. L’activitat
d’escacs, que fins ara s’ofertava a partir de 3r, també s’obrirà a alumnes de 1r i 2n.
S’està mirant la inclusió d’una activitat de cuina.



Menjador: En el darrer Consell Escolar es va formalitzar una nova Comissió de Menjador, amb
representants de l’escola, de l’Ampa (Pere Badia) i dels pares i mares (Lidia Cazorla). En les
properes setmanes hi haurà la primera reunió d’aquesta comissió. La primera mesura que s’ha
pres és que aquests representants poden anar a dinar al menjador de l’escola (previ avís als
responsables del menjador) per provar els menús que s’hi ofereixen.
En aquest curs, on ha canviat l’empresa que ofereix el servei, hi ha hagut moltes queixes en
relació als rebuts de cobraments: errors en els imports i en el nom dels nens. També hi ha molt
canvis de monitors.
En relació a les queixes, cal dir que la gran majoria NO són per escrit. S’hauria de dir a la gent que
enviï les queixes per escrit per poder donar adrecarles a les persones responsables del servei de
menjador
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5. 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:
No hem rebut cap petició ni tampoc s’ha presentat ningú a la present Junta per comentar temes que
puguin ser d’interès pels socis de l’associació.
6. Torn obert de paraula:

ACORDS


Aprovació de l’acta de la Junta del dia 26/01/17

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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