AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA SETEMBRE 2019
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
25/09/2019
18.00h. - 20.00h.

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

Càrrec
President
Vice-presidenta
Secretari
Tresorera

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la Junta anterior (14/06/19)
Valoració curs 2018-2019
Contracte extraescolars
Carnestoltes / calendari de festes
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 (14/06/19).
2. Valoració curs 2018-2019: en David Loyo el valora positivament, havent-hi hagut un bon retorn des de
la direcció de l’escola (renovada el curs passat). L’aspecte de comunicació és dels que es considera que
ha fet un salt endavant i també els formularis online. En David Loyo convida a la participació i encara
informar més de l’AMPA, com podria ser fer públiques les actes de les reunions.
La Núria Vallet comenta l’enquesta de satisfacció de l’AMPA que van respondre 63 famílies; només 4
van suspendre.
La Laia Soriano proposa eliminar algunes festes per potenciar-ne més d’altres.
La Belén Roca informa que respecte les mateixes dates de l’any passat hi ha menys socis de l’AMPA.
En Carles de Castro proposa informar més del què fa l’AMPA al bloc o Twitter com per exemple que ha
col·laborat econòmicament en les proteccions dels elements del pati.
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La Sandra López proposa millorar el webmail actual, potser passant a compte de Gmail. En aquest cas
caldrà validar el tema de protecció de dades; es proposa que en Jordi Gimeno faci la consulta pertinent
i es valorarà a la propera reunió de junta. La Belén Roca recorda que si es reenvien emails de queixes,
etc cal eliminar el subjecte que ho ha enviat (per protecció de dades).
La Raquel Molina explica que el Consell Escolar va demanar si es feia un feedbac de les activitats
extraescolars; la Núria Vallet compartirà l’enquesta realitzada tot i que és a nivell més general. Es
proposa crear un formulari específic de valoració d’extraescolars amb periodicitat trimestral.
Respecte l’activitat d’escacs el mateix dia 25 es faria una comunicació de la nova extraescolar.
•
•

Nou sistema de comunicació DINANTIA. Escola demana una aportació anual per part de
l’AMPA, que també podria utilitzar el sistema. El pressupost és d’uns 250 € anuals. El pressupost
es durà a l’Assemblea General d’octubre per a la seva aprovació.
Proper Consell Escolar el 27/6/19 a les 19h-19h30, amb l’objectiu d’aprovar la Memòria anual
d’activitats realitzades. La Raquel Molina no podrà assistir-hi.

3. Contracte extraescolars:
La Belén Roca explica que l’escola demana tenir una persona coordinadora per a les activitats extraescolars.
Es contracta a l’Eina i aquesta contracta a l’Inma Cobo, mare de l’escola, tal com ja ha sigut el curs 201819. Es proposen dues opcions de contracte, d’obra i servei, fins el 15 de juliol de 2019:
• Categoria coordinadora: 4670,40 €
• Categoria auxiliar: 3826,60 €
S’adjunta balanç econòmic de tancament del curs 2018-19. Es recorda també la posada en marxa del nou
servei de comunicació DINANTIA per l’escola i al qual l’AMPA també hi podrà accedir.
4. Carnestoltes
La Núria Vallet demana més col·laboració per evitar que tot recaigui en una persona. A la propera reunió
de coordinació caldrà saber com vol participar l’escola amb el Carnestoltes, tal com va manifestar el curs
passat. A la propera reunió de junta de l’AMPA caldrà ja concretar aspectes del Carnestoltes per disposar
de més temps de preparació que el curs passat.
Calendari de festes:
• Festa Castanyada 30/10/2019. És a nivell intern de l’escola, sense les famílies. La Inma Cobo
s’ofereix a buscar voluntaris per dur-la a terme.
• Cerca del Tió 12/2019. Es proposa fer-la però en una altra ubicació com pot ser la Pastora (a la
carretera de Rellinars).
• Patge reial 12/2019. Es proposa fer-la però sense la foto “oficial“.
• Carnestoltes 21-23/02/2020. Rua divendres matí algú caldrà que dugui la bicicleta, a més de
participar a la rua infantil de diumenge al matí.
• Sant Jordi. Es decideix no fer la festa del dia 23/4 a la tarda. Es proposa com a alternativa fer alguna
activitat complementària durant la setmana literària (tipus presentació de llibre, contacontes,
il·lustradora, etc) o durant la English Week. Aquestes activitats es proposa canalitzar-les a través de
l’AMPA activa.
• Festa final de curs 06/2020. Es proposa fer-la, donat l’èxit de les anteriors.
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5. Torn obert de paraula:
• Cal fixar la data de l’Assembla General.
• David Loyo explica que seguirà a la presidència, per compromís amb l’AMPA. També comenta
que no seguirà amb el curs de llengua de signes. En aquest sentit, l’Ariadana (de l’escola) ha
proposat la possibilitat de fer una extraescolar de llengua de signes.
• AMPA Activa. Es considera més adequat que les activitats siguin més puntuals més que
“cursos”:
o Possibilitat de taller de llengua de signes
o Mindfulness, inicialment per pares
o Patinatge, en David Loyo s’ofereix
o Hi ha pares que han demanat aeròbic, bàsquet o ioga

La propera reunió de Junta es proposa per al divendres 11 d’octubre de 2019 a les 18.00h.
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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