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

SOLELL

ldentificació de la sessió

Assisténcia

President
Vice-presidenta
Tresorera
Secretária
6 Vocals

Total 10 assistents

Ordre del dia

1. Xocolatada Sant Joan de Déu
2. Porta, entrada
3. Camí escolar
4.  Devolució Consell  Escolar

5. Xandall

6. Comissió de menjador
7. Fitxes objectiu
8. Manifestació 17 novembre
9. Creació comptes de correu
10.  Formularis
11.  Escola Verda

12, Formació professorat

Desenvolupament de la sessió

1.      Xocolatadasolidária
• Es fa  una explicació sobre la Xocolatada Solidária.  Es tracta d'organitzar una xocolatada  i

destinar els beneficis a Sant Joan de Déu.

2.      Porta,entrada
• S'informa  a  la Junta  que  es va  traslladar la  problemática  a  en Joaquim  durant la  reunió

del consell escolar i que va dir que per normativa no es pot esperar dintre del recinte.
1 No  obstant,  en  els  últims  dies  el  Conserge  está  obrint  la  porta  uns  minuts  abans  de

I,hora.

3.      Camíescolar
• S'informa  a  la  Junta  que  es  va  tractar el  tema  del  camí escolar a  la  reunió  del  Consell

Escolar.



I L'Ajuntament  va  informar  que  el  projecte  es  trobava  aprovat  i  que  només  feia  falta

dotar-Io de pressupost.

4.      Devolució consell Escolar
• S'informa a la Junta del desenvolupament de la reunió del Consell Escolar.

• L'escola va presentar els seus objectius per a aquest curs.

• L'escola   ha  reorganitzat  els  coordinadors,  unificant  els  coordinadors  de  cicle  inicial  i

mitjá en la Laura i nomenant en Primi com a coordinador de projectes.
• Durant aquest curs es manté el  número d'alumnes de l'escola.  El curs passat eren  232 i

aquest any són 230.
1 L'Ajuntament va fer una explicació relat.iva al  Projecte Educatiu de  Poble.  La  regidora va

explicar que  la  Diputació de  Barcelona obriria  l'oferta  d'ajuts al gener,  entre  les que  es

troba el suport per poder engegar un  Projecte Educatiu de Poble. Va dir que estarien al

cas  de l'aparició de l'oferta per a poder sol.licitar l'aj.ut dins dels  terminis establerts.
• La representació de les famílies es va queixar que el carrer está molt brut. L'Ajuntament

es va comprometre a estar-ne pendent.

5.       Xandall

• S'informa a la Junta sobre I'estat del nou xandall de l'escola.

6.      Comissiódemeniador
1 La comissió de menjador informa sobre la proposta de seguiment del menjador. Proposa

fer  un  seguiment del  servei  durant el  primer trimestre  per part de  les  integrants de  la

comissió  i obrir-ho a  la  resta  de famílies a  partir del segon trimestre.  Es programará  un

calendari  de  seguiment  del  menj.ador  i  s'organitzaran  grups.  Les  persones  que facin  el

seguiment de I'espai complimentaran després un qüestionari.
• La  comissió de  menjador proposa  que  l'espai   mensual d'atenció  personalitzada  es faci

un dijous al mes.
•Ja  s'ha  posat en  marxa  el correu directe de  la  comissió de  menjador.  Hi  ha  hagut certa

confusió   entre    les   famílies    respecte   a    l'ús   d'aquest   correu,   ja    que   s'han   fet

comunicacions respecte a facturació o peticions de menú de dieta.
• Es fará una reunió amb Salia i la direcció de l'Escola.

•Mireia   (coordinadora   de  Salia)   ha   aclarit  que  el  contacte   per  a   qualsevol  tema   és

I'Alejandra.

7.      Fitxesobiectiu
• Queda pendent I'actualització de la planificació d'alguns objectius.

8.      Manifestació l7 novembre
•S'informa  a  la  Junta  sobre  la  manifestació  prevista  per  al  proper  17  de  novembre  en

contra de la Llei Aragonés.



9.      CreaciócomDtesdecorreu
• S'informa a  la Junta que ja s'han creat els nous correus electrónics del domini.cat. S'han

creat  extraescolars,  espaidefamilia,  menjador,  festes  i  ámpa.  Es  pregunta  si  cal  algun

compte més.

10.    Formularis
• Es  posposa  aquest  assumpte  a  la  propera  reunió  al  no  ser  present  la  persona  que  se

n'Ocupa.

11.    Escolaverda
• Es posposa aquest assumpte per a properes reunions.

12.    Formació professorat
I Es posposa aquest assumpte per a properes reunions.

Acords

1.     Xocolatada solidária
• S'acorda  per unanimitat organitzar una Xocolatada Solidária  els dos dies del  concert de

Nadal.

• S'estableix una comissió per a organitzar-la.

2.     Porta, entrada
1 S'acorda tornar-ho a revisar a la propera reunió de junta.

3.     Camíescolar
|S'acorda  sol.licitar  a  l'Ajuntament  que  ens  deixi  veure  el  projecte  per  a  valorar-ne  el

contingut.  Un  cop  revisat  el  projecte  tornarem  a  tractar  l'assumpte  per  a  decidir  el

següent pas.

4.     Devolució consell Escolar
•A  la   propera  reunió  de  Consell   Escolar  s'acorda  demanar  a   l'Escola  quins  projectes

proposa per a no perdre mestres al reduir el número de línies de l'escola.
• S'investigará diferents tipus de projectes possibles i vies de subvenció.

•Mirarem   si   el   projecte   de   formació   sobre   matemátiques   manipulatives   pot   ser

subvencionable per la Diputació.

5.     Xandall

I S'acorda crear una comissió de xandall. La vicepresidenta parlará amb diversos membres

de la j.unta que van mostrar interés a formar-ne part.



6.    Comissióde meniador
• S'acorda fer el pla de seguiment del menjador.

-Si segueix la confusió amb el correu de la comissió de ménjador es fará  un recordatori a

les famílies aclarint quin és l'ús previst del correu.
• Sol.licitarem a Salia que reformuli l'espai de pati del menjador.

• Sol.Iicitarem a la direcció de l'escola que vehiculi les queixes relatives al menjador al nou

correu electrónic.

7.     Fitxes obiectiu
I El  president fará  una  revisió de  I'estat de la  planificació dels objectius i  ho comunicará a

les comissions.

8.    Manifestació l7 novembre
• S'acorda  que  no assistirem  a  la  manifestació  com  a  Associació.  Es deixa  en  mans de  la

comissió de mobilitzacions les actuacions que es vulguin fer al respecte.

9.    Creació comDtes de correu
• S'acorda crear també el compte de correu electrónic de tresoreria.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretária, estenc aquesta acta.

La      cretária

isti lau


