
ACTA  DE  LA  REUNIÓ   DE  JUNTA  ORDINÁRIA  DE   L'AMPA  DE  L'ESCOLA  PÚBLICA  EL

SOLELL

ldentificació de la sessió

Assisténcia

President/a
Vice-president/a
Tresorer/a
Secretari/a
5 Vocals

Total 9 assistents

Ordre del dia

1.  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.Trasllat de cárrecs de la junta sortint

3. Plantejament del nou curs

4. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1.      Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.      La junta  sortint explica  en  quina  situació  estan  els  diferents temes  que  estan  en  trámit.

L'actual secretária anuncia que vol deixar el cárrec aprofitant el canvi de j.unta actual.

3.      A continuació s'exposen els canvis proposats pera aquest curs:

a.     Com  es  gestionaran  a  partir  d'aquest  any  les  extraescolars  i  canvis  previstos

per al curs següent.
b.    Com esgestionará el grup d'enllacos

c.     La  merceria  tanca  i,  per  tant,  ja ,no  vendrá  els  xandalls  de  l'escola.  S'ha  de

decidir qué es fa al respecte.

d.    Comesgestionará el blog

e.     Com esgestionará el contacte de lesfamílies amb l'AMPA

f.     Com esgestionará la comissió de menjador

4.      Es proposen dates per a la celebració de l'Assemblea general de famílies sócies de l'AMPA

5.      Es comenta el desenvolupament de l'espai família, s'hi han apuntatg famílies d'infantil.  La

participació máxima estava en 12 famílies. L'espai comenca el proper dia s d'octubre.
6.      Es  recorda  que  el  proper  dia  10 d'octubre  es fála  xerrada  Ajudar a  aprendre  amb Alba

Castellví i que els dies 7 i 21 de  novembre es fará  un taller de TIC dins del  marc de  l'espai

de família. Caldrá inscripció prévia mitjancant el  blog de l'AMPA.
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7.      L'ajuntament   ha   proposat  a   l'AMPA   participar  a   la   fira   d'entitats.   Es   discuteix  si   és

procedent assistir-hi.
8.      A  partir d'aquest  any,  l'escola  presentará  un  llistat de  projectes  d'escola  que  necessiten

financiació  a  través  de  la  donació  que  fa  l'AMPA.  És  el  qué  antigament  s'anomenava  la

carta als reis.

9.      Es   proposa   un   nou   projecte   per  evitar  el   malbaratament  alimentari  al   menjador  de

I'escola.  Es  parlará  amb  l'ajuntament  i  amb  Salia  per  tal  de  veure  si  és  viable  la  seva

implantació.

10.   Torn obert de paraules

Acords

1.       EXTRAESCOLARS:  a  partir d'aquest curs,  els canvis en  les inscripcions de  les extraescolars

es  gestionaran   d'un   mes   pel   següent.   A   partir  del   curs  vinent   les   inscripcions   a   les

extraescolars es faran telemáticament.

2.       GRUP  D'ENLLA¢OS:  a  partir  d'aquest  curs  el  grup  d'enllacos  será  unilateral.   Només  hi

podrá   escriure  l'AMPA.  Si  algú  vol  fer  algun  comentari  s'haurá   de  fer  en  privat  a   la

persona gestora del grup.
3.      S'inclourá  el  canvi  en  el  xandall  de  l'escola  com  a  punt de  l'ordre  del  dia  de  la  reunió de

famílies sócies de  l'AMPA.  Es sotmetrá a votació si es vol seguir tenint i, en cas afirmatiu,

si es vol fer un canvi en el seu disseny.

4.      A   partir   d'aquest   curs   la   gestió   del   blog   será   compartida   entre   diferents   persones

integrants  de   la  junta  de  I'AMPA.   Cadascú   podrá   penjar  continguts  de   la  seva   área

d'interés.  Hi tindran  accés  el  president,  la  responsable  d'extraescolars,  la  responsable  de

l'espai de família  i la secretária.

5.       Es decideix pagar60€ l'anya wordpress pertal de retirar-ne la publicitat.

6.      A partir d'aquest curs,  les famílies tindran a  la seva disposició mitja  hora setmanal  per tal

de  reunir-se  amb  la  junta  de  l'AMPA.  Les  reunions  tindran    lloc  al  despatx  de  I'AMPA.

Queda pendent de decidir el dia i horaris de disponibilitat d'aquest servei.

7.       Es  decideix  que  la  comissió  de  menj.ador  éstigui  formada  per  dues  persones,  per  tal  de

reduir-ne la cárrega de treball.

8.       Es decideix que es declinará l'oferta de l'Ajuntament de participar a la fira d'entitats.

9.       Es decideix convocar l'Assemblea General de famílies sócies de l'AMPA el proper dimecres

23/10/2019 a les 20.45 h en primera convocatória i a les 21.00 h en segona convocatória.

10.    Es  decideix valorar  la  possibilitat  d'implantar  el  projecte  de  reducció  del  malbaratament

alimentari a l'escola.

El  president/La  presidenta  aixeca  la  sessió,  de  la  qual,  com  a  secretari/ária,  estenc  aquesta

acta.

El secretari/La secretária

Vist i  Dlau

El president/La presidenta
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