AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA MAIG 2019 - 2
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
24/05/2019
19.00h. - 20.30h.

Assistents:
Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA:
Nom
David Loyo
Raquel Molina
Bernat Borràs
Belen Roca
Inma Cobo
Laia Soriano
Carles de Castro
Jordi Gimeno
Sandra López
Ángeles Arjona

Càrrec
President
Vice-presidenta
Secretari
Tresorera

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior (03/05/19)
2. Resum Consell Escolar
3. Torn obert de paraula

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: s’aprova l’acta de la Junta anterior (03/05/19).
2. Resum Consell Escolar: la Raquel Molina exposa un resum del darrer Consell Escolar, del 22/05/19.









Planning curs escolar: inici de curs el 12/9, amb 3 dies d’adaptació a P3 (matins). Aquest any hi
ha hagut sorteig a les preinscripcions a P3. Els dies festius previstos per al curs 2019-20 són
4/11, 5/12, 24/2 i 30/4. Caldria que l’AMPA tingués un planning de festes previstes ja a l’inici
de curs.
Al 2n Consell Escolar del curs caldria dur les activitats extraescolars del curs següent per a la
seva aprovació.
Ajuts econòmics: 250€ ajut AMPA a 3 famílies i 90€ per part de l’Ajuntament.
La Marta serà substituïda com a Secretària per una altra mestra, actualment de baixa per
maternitat.
Propera reunió del tema menjador el 19/6/19.
Es sol·licita una mare/pare del Consell Escolar per treballar tema bullying.
El Carnestoltes es preveu treballar un tema conjunt AMPA – escola.
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Es vol establir una nova aplicació per a la comunicació, es parlarà a propera reunió de
coordinació.
La Núria Vallet parlarà a la reunió inicial de P3 per informar de l’AMPA i distribuirà un fulletó
d’extraescolars que la pròpia escola imprimirà.
Es fa un aplicatiu per a la inscripció a extraescolars el 26 i 27/6/19. Les mares i pares han de dur
presencialment el resguard de pagament de l’AMPA, full drets d’imatge i el formulari
d’inscripció.
Festa de final de curs es preveu fer-la dijous 20 de juny a la tarda, malgrat alguns inconvenients
que suposa fer la festa un dia entre setmana.
Extraescolars:
‑ La graella cal reajustar-la abans d’entregar-la al Consell Escolar.
‑ Es proposa que l’escola deixi Aula polivalent per a extraescolars.
‑ Kids & Us: 1 grup de nens de 4t es demana que es puguin quedar a l’escola a fer
l’activitat en lloc d’anar al centre Kids & Us.
‑ Reunió informativa extraescolars el 4/6/19 a les 16h30.
‑ Creacuina: es demana especial atenció al tema de manipulació d’aliments
‑ Colempendre: per ara no és creu oportuna fer-la.
‑ Escacs: no ha acabat de funcionar amb els nous monitors i enfoc de l’activitat
‑ Es planteja crear una enquesta de satisfacció activitats extraescolars amb Google
Forms
Casal d’estiu / Casalet juny
‑ No es pot allargar última setmana de juliol – primera d’agost com es sol·licitava, ja que
el 26/7/19 es tanca.
‑ Casalet de setembre (del 12 al 30 de setembre): en principi està previst fer-lo però cal
acabar-ho de concretar.
‑ Es demana que la Inma Cobo sigui a l’escola quan els nens marxen als llocs de les
activitats durant el Casalet de juny
El 31/5/19 hi haurà reunió de coordinació.

3. Torn obert de paraula:
 Festa final de curs. La Laia Soriano exposa els motius pels quals s’ha escollit el dijous 20 de juny
(una data en principi més complicada). Es van valorar altres dates però els nens de 6è no podien
assistir-hi perquè tenien un sopar de final de curs i el divendres 21 de juny es va considerar que
molta gent marxa de pont/vacances i hi hauria menys assistència. La Direcció de l’Escola va
comentar amb la Laia que donaria suport a la data que s’escollís. La previsió és que la festa es
dugui a terme entre les 17h00 i les 20h30, amb activitats de tallers, inflables i DJ. Cal acabar de
decidir si es fa la festa a la pròpia escola El Vapor o bé a la plaça de la Cooperativa.
 David Loyo exposa la necessitat de l’assistència a les Juntes i a adquirir compromís amb l’AMPA,
malgrat que sempre s’acabin sent pocs com recorda Jordi Gimeno. Caldria que cada vocalia
arribi a temps de les tasques que se li encomanin.
 Es planteja crear un calendari de reunions de Junta fix, per tal de poder preveure amb
anticipació totes les reunions.
 Es comenta que uns pares s’han queixat del menjar del menjador. Des de l’AMPA es respondrà
que s’ha tramès a l’escola la queixa i que ja s’hi està treballant.
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La propera reunió de Junta es proposa per al juny, amb data per a determinar.
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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