AMPA ESCOLA ELS AIGÜEROLS
ACTA DE REUNIÓ
20/01/2015

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Dia: 20 de gener de 2015
Hora: de 17.30 h a 19.30h
Lloc: Escola Els Aigüerols, classe P5

ASSISTENTS
Pedro Serrano, president de l’AMPA.
Isabel Román, tresorera de l’AMPA.
Mònica Gómez, secretària de l’AMPA.
Tere Sardón, vocal Comissió Activitats extra-escolars.
Mónica Adamuz, vocal Comissió Casal d’estiu.
Patricia Peguero, vocal Comissió de Festes.
Neus Ràfols, vocal Comissió Nou edifici.
Sílvia Ricart, vocal Comissió Escola de Pares.
Marta Hiraldo, membre Comissió Comunicació.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Noves tarifes servei acollida matinal.
3. Inici projecte “Ho vols ? T’ho dono”.
4. Valoració Assemblea General de Socis.
5. Valoració Cavalcada 2014.
6. Organització interna de la Junta.
a. Documentació i correu.
b. Fixar calendari reunions de Junta.
7. Presentació justificacions de les subvencions rebudes.
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8. Resum reunió Coordinadora d’AMPAs amb la Regidoria d’Educació.
9. Jornada de Portes Obertes.
10. Prestatgeries.
11. Festa de Carnestoltes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es dóna per aprovada l’acta de la sessió anterior.
2. Noves tarifes servei acollida matinal.
S’aprova aplicar el descompte del 50% a partir del segon germà pels usuaris fixes del servei
d’acollida, tant a socis com a no socis de l’AMPA.
3. Inici projecte “Ho vols ? T’ho dono”.
Es comenta que ja està tot preparat per iniciar el nou projecte “Ho vols? T’ho dono”: ja
està penjat el suro on es publicaran les ofertes/demandes i ja s’ha repartit la circular.
4. Valoració Assemblea General de Socis.
Es lamenta la poca assistència a la darrera Assemblea General de Socis. Malgrat que
sembla que és la tònica general a totes les escoles, es plantegen noves iniciatives per
tractar d’involucrar més als pares i mares:


Crear la figura d’un delegat/a de l’AMPA a cada classe, amb l’objectiu d’apropar
més l’AMPA a les famílies. Les seves funcions seran explicar als pares i mares dels
nens i nenes de la seva classe, les iniciatives i activitats que porta a terme l’AMPA,
així com recollir les seves inquietuds o necessitats.
Caldrà buscar voluntaris per fer aquesta funció, preferiblement persones que no
formin part de la Junta de l’AMPA.



Canvi d’horari: La darrera Assemblea es va celebrar a les 17:30, una hora després
de la sortida dels nens i nenes de l’escola. Es proposa modificar l’horari de la
propera Assemblea per tal que es faci a les 16:45, just després de las sortida de
l’escola.



Major difusió: A més dels cartells, el mailing i la convocatòria individual per carta
habituals, es planteja millorar la forma de difusió de convocatòria de l’Assemblea
fent cartells més cridaners i millor ubicats (porta de l’escola).
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5. Valoració Cavalcada 2014.
L’AMPA va participar a la Cavalcada de Reis amb una carrossa on van pujar 47 nens i nenes
de 1r, i una comparsa formada per mares/pares.
Tal com es va acordar a l’Assemblea, dels 50 nens apuntats només van pujar els 47 que
eren socis de l’AMPA.
Durant els preparatius, els pares i mares de les tres classes de 1r, van crear dues
comissions, una encarregada de la decoració del camió i l’altra de les disfresses, cadascuna
amb una persona responsable.
Es fa una valoració molt positiva de l’experiència i es destaca la gran col·laboració per part
dels pares i mares.
D’altra banda, es va informar que cap dels responsables de la carrossa d’aquest any va
assistir a la reunió de valoració de la Cavalcada convocada per l’Ajuntament.
6. Organització interna de la Junta.
S’informa que es farà servir l’eina Drive per guardar a la xarxa tota la informació de
l’AMPA. S’està en procés d’estructurar en carpetes tota la informació emmagatzemada, de
forma que els membres de cada comissió tinguin accés a la informació que els pertoca.
Es comunica que es dóna de baixa l’adreça de correu piscina@ampaelsaiguerols.com i que
es mantindran la resta d’adreces.
S’acorda celebrar les reunions de Junta de l’AMPA els tercers dimarts de cada mes, i es fixa
la propera reunió pel 24/02/2015.
7. Presentació justificacions de les subvencions rebudes.
S’informa que el proper 31/01/2015 finalitza el termini per presentar les justificacions per
les subvencions de la Cavalcada i la subvenció anual per l’AMPA (cobreix les activitats de
l’escola de pares i festes).
8. Resum reunió Coordinadora d’AMPAs amb la Regidoria d’Educació.
S’informa que es va produir una reunió entre membres de la Coordinadora d’AMPAs i de la
Regidoria d’Educació, que va servir com a presentació formal de la Coordinadora i on es
van anunciar els propers actes que durien a terme:


Xerrada de com educar en xarxes socials. Prevista pel 31/01 a les 11:00 al Centre Cívic
El Vapor.



Jornada reivindicativa de l’escola pública, amb l’objectiu del manteniment de les 13
línies de P3 pel curs vinent. Prevista pel 22/02 al Parc Municipal.
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9. Jornada de Portes Obertes.
Es posposa aquest tema fins per la propera reunió ja que encara no hi ha data prevista.
10. Prestatgeries.
Per manca de temps, es posposa aquest tema fins per la propera reunió.
11. Festa de Carnestoltes.
La Comissió de Festes informa que continua endavant el projecte de fer una festa de
disfresses organitzada per l’AMPA després de la rua de Carnestoltes de l’escola, encara
que estan pendents de la confirmació del Claustre.
Es presenten les diferents propostes per la decoració i espectacle. Es planteja fer una
xocolatada per tots els assistents (cal demanar pressupostos).
12. Altres.
A banda dels temes previstos a l’ordre del dia, es van tractar els següents punts:


La Neus planteja quina ha de ser la filosofia de l’AMPA. Donat que és un tema del que
s’ha de parlar amb calma, per la manca de temps, s’acorda abordar-lo a la propera
reunió de la Junta.



La Isabel comunica que el proper curs ja no formarà part de la Junta.



Donat l’èxit, el proper 06/02 es tornarà a repetir el taller de primers auxilis.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau
del president.
La secretària,

Vist-i-plau
El president, (segell de l’AMPA)
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