
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
4 Vocals

Total s assistents

Ordre del dia

1.    XocolatadasantJoande Déu
2.     RegalperalJoan
3.     Xandall de l'escola
4.     Reunió d'extraescolars
5.     Comissió menjador
6.     Espai  Fami'lia

7.     Organització altres comissions
8.     Fitxes objectiu
9.     Estatdel Blog
10.  Projectes subvencionables
11.  Entrada a l'escola
12.  Pagament de projectes

Desenvolupament de la sessió

1.     Xocolatada solidária
• S'informa a la j.unta de l'estat de l'organització de la Xocolatada Solidária:

• La xocolata i els tovallons els donará Salia

•Consum    dóna    la    brioixeria    i    els    sucs.    Demanen    que    els    enviem    fotos    de

I'esdeveniment.  S'ha  de signar un conveni  amb ells  i enviar-lo demá.  El  president ho

complimentará.

• Es prepararan 150 tiquets d'1€ (xocolata sola) i 350 tiquets d'1.5€ (xocolata + sobao).

2.      RegaldelJoan
• Es planteja a la junta per a que faci propostes per al regal de Nadal del Joan.

3.      Xandall
i.S'informa   a    la   Junta   sobre   I'estat   del    nou   xandall   de   l'escola.   S'han   valorat   4

pressupostos.  Se'n  descarten  tres:  un  d'ells  era  massa  car,  el  segon  s'havia  d'anar  a
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buscar xandall a xandall a  Barcelona  i el tercer estava  composat només per samarreta  i

jaqueta.   El   pressupost   que   es   considera   més   adequat   consisteix   en   tres   peces

(samarreta,   pantaló   i   jaqueta)   per   aproximadament  '38€,   podent-se   comprar   les
diferents peces per separat.

• S'ha  de  pagar un fotolit amb el  1ogo que s'hi vulgui estampar.  Es tracta  d'un  pagament

únic que assumirá l'AMPA.
•S'ha   de   decidir   la   forma   de   pagament   del   xandall   en   funció   de   les   implicacions

tributáries  que  aixó  tingui  per  a   l'AMPA.   Les  opcions  són  que  ho  cobri  l'AMPA  per

avancat  i  ho  pagui  al  proveTdor  o  que  ho  faci  directament  la  botiga  que  en  fará  la

distribució, fent l'AMPA únicament d'intermediari entre les famílies i la botiga.
|S'ha  de  fer  una  comanda  mínima  de  50  xandalls  inicialment.  Després  es  poden  fer

compres d'un sol xandall i l'empresa es compromet a portar-los a La Palma cada 15 dies.
• Es  proposa  escollir  tres  combinacions  de  colors  i  obrir  la  primera  part  de  la  propera

reunió  ordinária  de  la  junta  a  totes  les  famílies  sócies  per  a  escollir  la  combinació

definitiva per votació de les presents a la reunió.

4.     Reunió d'extraescolars
1 Es posposa aquest punt de l'ordre del dia a la propera reunió de junta.

5.      Comissió meniador
I La  comissió de  menjador informa  la junta  sobre I'organització del seguiment que es vol

fer del servei de menjador:

• La  setmana  que ve  la  comissió anirá  a fer un  seguiment de tot  l'espai  de  menjador,

des  que  els  infants  surten  de  les  classes  fins  que  hi  tornen.  Així  es  podrá  valorar

l'espai del pati.

• A  partir del  proper trimestre  s'obrirá  un  calendari  per a  que totes aquelles famílies

que  ho vulguin  puguin  quedar-se  a  dinar al  menjador.  Per a  fer-ho,  caldrá  apuntar-
s'hi amb un mes d'antelació a través del blog.

• La comissió de menjador informa  la junta sobre  la  reunió que es va  mantenir amb Salia

durant el mes de novembre:
• Es va tractar el problema amb la campana extractora. El problema és degut a que no

s'ha  fet  un  manteniment  del  tir  de  la  xemeneia.  Aquest  manteniment  correspon  a

l'Ajuntament. Per tant, Salia pagará la reparació i passará la factura a l'Ajuntament.

• Es va  informar que  han contractat una  nova  monitora  que parla  anglés.  De moment

es dedica  prácticament  només a  infantil,  peró  procuraran que vagi  rotant.  Está fent

activitats i jocs en anglés.

• Salia va informar que al principi del contracte amb l'AMPA van introduir forca  menjar

ecológic peró que l'han anat retirant perqué no tenia acceptació per part dels infants.

•Vam   preguntar  si   els  gots   de   plástic   eren   lliures   de   BPA.   Salia   va   dir  que   ho

preguntaria i ens diria quelcom.
• Salia va informar que comen€arien noves activitats per als mes grans per a I'hora del

pati.
• Es van emplacar per a una nova reunió després de festes.
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6.       ESDaiFamília
• Es posposa aquest punt de l'ordre del dia a la propera reunió de junta.

7.     Organització altres comissions
1 No hi ha novetats en la comissió de cinema ni en la comissió de festes.

8.      Fitxes obiectiu
• Es posposa aquest punt de l'ordre del dia a la propera reunió de i.unta.

9.      Estatdelblog
•S'informa  a  la junta  que ja  es  nota  I'augment  de  visites  al  blog,  especialment  degut  a

penjar-hi els menús mensuals del menjador.
• Es proposa crear una finestra emergent quan s'entri al  blog per a recordar a  la gent que

es pot inscriure al blog.
1 Es  proposa  fer  una  entrevista  al  president  per  a  que  faci  una  explicació  del  blog  a  la

revista. També es pot fer un article al respecte.

10.   P±pjectes subvencionables
1 S'informa a  la junta de l'existéncia de projectes d'innovació proposats pel  Departament

d'Educació. En concret es presenten tres projectes:

•Generació    Plurilingüe:    les    accions    del    programa    s'orienten,    d'una    banda,    a

incrementar el temps d'exposició de l'alumnat a les llengües estrangeres curriculars i,

d'una  altra,  a  acompanyar  els  centres  educatius  en  el  procés  de  desplegament  i

consolidació d'un projecte lingüístic plurilingüe propi.

• Programa  STEAMcat:  Ia  finalitat  del  programa  és  generar  i  potenciar  l'interés  de

I'alumnat   vers   les   ciéncies,   la   tecnologia   i   les   matemátiques   i   incrementar   la

preséncia de dones i de l'alumnat socialment desafavorit en els estudis i  professions
STEM.

•#aciuiDroubullvng:   pretén   sensibilitzar   la   comunitat  escolar  de   la   importáncia   de

prevenir i eradicar I'assetjament entre iguals, formar-la per tal de prevenir, detectar i
intervenir  davant  de  possibles  situacions  d'assetjament  entre  iguals  i  apoderar  i

implicar I'alumnat per detectar i aturar els processos d'assetjament escolar.

11.   Entrada a l'escola
• Es posposa aquest punt de l'ordre del dia a la propera reunió de junta.

12.   Pagament de proiectes
• S'informa a la junta que l'Escola ens ha fet arribar una factura d'una de les partides que

formaven  part  del  projecte  que  ens  van  proposar  per  a  aquest  curs.   En  concret  la

relativa a les tramoies de l'escenari.
I La tresorera proposa demanar a l'Escola que e^ris. avisi abans de fer les compres i que ens

facin arribar diversos pressupostos per a poder-los valorar.
• També proposa fer una reunió amb el Joaquim per a que ens expliqui com feien aquesta

gestió  amb  l'anterior junta  i  plantejar-li  com  voldríem  fer-ho  a  partir  d'ara.  En  aquesta
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mateixa  reunió  se  li  demanará  que  informi  a  la junta  sobre  la  resolució  de  la  sol.licitud

d'aprovació del projecte pedagógic d'aquest curs per part de la Direcció Territorial.

Acords

1.    Xocolatada solidária
• S'acorda  per unanimitat col.Iocar la  parada a l'entrada de dalt de l'escola, sota el porxo,

ja  que  hi  ha  previsió  de  pluja  i  és  el  recorregut  natural  que  faran  els  espectadors  del
concert de nadal quan surtin.

•Preguntarem   a   l'ajuntament   si   poden   imprimir   els   cartells   de   l'esdeveniment.   Es

penjaran a I'escola entre els dies 12 i 13 de desembre.
• El dilluns 18 de desembre es fará una entrada al blog i es recordará mitjan¢ant enlla€os.

2.    RegaldelJoan
• S'acorda fer un xec regal  per al Joan  per a  bescanviar-lo per entrades al  Liceu,  Palau de

la  Música o similar. S'estableix un responsable de comprar-ho.

3.    Xandall
• S'escullen les següents combinacions possibles per al xandall:

• Pantaló negre -jaqueta grana -samarreta grana

• Pantaló blau -jaqueta blava -samarreta blau cel

• Pantaló blau -jaqueta taronja -samarreta taronjá
• S'acorda proposar a totes les famílies sócies que assisteixin a la propera reunió ordinária

de junta per a votar la combinació de colors definitiva del xandall.

4.    Reunió d'extraescolars
• No hi ha cap acord en relació a aquest punt del dia.

5.    Comissió meniador
• S'acorda actualitzar la  informació de contacte de Salia que  hi  ha  al  blog, ja  que  no está

actualitzada.
• S'acorda actualitzar la informació relativa al servei d'acollida que hi ha al blog.

• S'acorda penjar l'acta de la reunió amb Salia al Drive.

6.     ESDai Família
• No hi ha cap acord en relació a aquest punt del dia.

7.    OrEanització altres comissions
• S'acorda  comen€ar a  organitzar el  sopar de  L'AMPA a  la  propera  reunió ordinária  de  la

J.unta.

8.    Fitxes obiectiu
• No hi ha cap acord en relació a aquest punt del dia.
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9.    EstatdelBlog
I Es mirará si és possible crear una finestra emergent quan s'entri al blog per a  recordar a

la gent que es pot inscriure al blog.

10.  Proiectes subvencionables
• S'acorda fer una reunió amb en Joaquim per a tractar aquest tema.

11.  Entrada a l'escola
• No hi ha cap acord en relació a aquest punt del dia.

12.  Pagament de i)roÉectes
1 S'acorda fer una reunió amb en Joaquim per a tractar aquest tema.

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

Vist  i  pl
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