AMPA ESCOLA ELS AIGÜEROLS
ACTA DE REUNIÓ
18/11/2014

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Dia: 18 de novembre de 2014
Hora: de 17.30 h a 19.30h
Lloc: Escola Els Aigüerols, sala AMPA

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.
Paqui García, vocal Comissió Menjador i Acollida.
ORDRE DEL DIA
1. Presentació noves vocals de la Junta de l’AMPA.
2. Assemblea General.
3. Col·laboració amb campanyes d’altres entitats.
4. Comissió de Festes.
5. Comissió Escola de Pares.
6. Comissió Menjador i Acollida.
7. Altres.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Presentació noves vocals Junta de l’AMPA.
Es presenten les noves incorporacions a la Junta de l’AMPA:
•

Sílvia Ricart: Vocal de la Comissió Escola de Pares.

•

Mónica Adamuz: Vocal de la Comissió Casal d’estiu.
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•

Sílvia Pérez: Vocal de la Comissió Llibres de Text.

•

Mònica Gómez: Secretària de l’AMPA.

Aquests càrrecs hauran de ser ratificats durant la propera Assemblea General de socis.
2. Assemblea General.
S’ajorna la Assemblea General de Socis de l’AMPA al dia 3/12/2014 a les 17:30 (prevista
inicialment pel dia 19/12/2014 a les 17:30).
3. Col·laboració amb campanyes d’altres entitats.
•

S’aprova col·laborar amb la campanya “El Gran Recapte” organitzada per Banc dels
Aliments. S’instal·larà una caixa al vestíbul de l’escola.

•

S’aprova col·laborar amb la campanya “Cap infant sense joguina” organitzada per
l’Ajuntament. Pendent comunicar-ho a la direcció de l’escola.

4. Comissió de Festes.
•

Fira de Nadal: S’aprova participar a la Fira de Nadal que tindrà lloc el dia
13/12/2014 a la Plaça de la Vila. S’enviarà confirmació a l’Ajuntament i es buscarà
col·laboradors entre els pares que es van oferir en l’enquesta de participació de
l’AMPA que es va enviar a mitjans d’octubre.

•

Cavalcada de Reis: S’acorda traslladar als socis la decisió de quins infants de 1r
podran participar a la cavalcada. La proposta de la Junta de l’AMPA és que siguin,
en aquest ordre, els socis que col·laboren en la decoració del camió, els socis que
no han col·laborat i per últim, els no socis. Es plantejarà aquesta qüestió durant la
propera Assemblea General.

•

Carnestoltes: Es planteja la idea de fer una festa a l’escola per Carnestoltes.
Aquesta festa es faria el divendres de Carnestoltes, després de la rua.

5. Comissió Escola de Pares.
Es fa un repàs de les properes xerrades planificades:
•

“Educar en una societat connectada”: Centre Cívic El Vapor.

•

“Taller de primers auxilis genèrics i pediàtrics”: Escola Aigüerols. 25/11/2014.

Es plantegen les següents propostes:
•

Xerrada per aproximar la informàtica als pares: què tenir en compte a l’hora de
comprar un ordinador, com optimitzar el nostre ordinador, com protegir-se dels
virus, com fer servir internet i les xarxes socials, ...
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6. Comissió Menjador i Acollida.
S’han rebut algunes queixes de que hi ha dies que el dinar està fred. Es comentarà amb
CECOC.
7. Coordinadora d’AMPAs.
Es comenten els punts més rellevants de l’última reunió de la Coordinadora d’AMPAs:
•

S’ha proposat que les AMPAs de les escoles públiques organitzin unes xerrades a
les Escoles Bressol del municipi amb l’objectiu que els pares i les mares dels nens
de P2 coneguin de primera mà la situació de les escoles públiques d’Infantil i
Primària de Santa Perpètua.

•

S’ha detectat que hi ha desconeixement per part dels pares/mares dels protocols
d’actuació en cas d’accident a l’escola. Es comenta que a la nostra escola aquest
protocol està penjat a la planta baixa, però s’acorda fer una circular per recordarho.

8. Altres.
A part dels punts de l’ordre del dia es comenten els següents temes:
•

Es presenten a la Junta els resultats de l’enquesta de participació de l’AMPA realitzada
entre els socis a l’octubre. S’acorda presentar-ho als socis a l’assemblea General del
3/12/2014.

•

Es proposarà a la direcció de l’escola obrir un debat intern a les classes per tal que els
nens puguin donar idees sobre la disfressa que faran per carnestoltes i els materials a
utilitzar (alternatives a la bossa de plàstic).

•

Per tal d’evitar que hi hagi nens que encara no tenen els llibres, es plantejarà a la
direcció de l’escola la possibilitat que no siguin els pares sinó l’escola qui compri els
llibres. D’aquesta forma, els llibres formarien part del fons de l’escola i passarien als
nens d’un any a l’altre.

•

Hi ha preocupació per part d’alguns pares/mares sobre els nens/nenes que no porten
esmorzar de forma reiterada. Es comenta que l’escola fa seguiment d’aquests casos i
els posa en coneixement dels Serveis Socials de l’Ajuntament. De totes maneres, es
comentarà amb la direcció de l’escola si des de l’AMPA es pot ajudar d’alguna manera.

•

Es proposa posar un taulell per oferir/intercanviar objectes entre les famílies de
l’escola, de forma que uns puguin oferir allò que ja no fan servir i altres es puguin
beneficiar.
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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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