
ACTA  DE  LA  REUNIÓ  DE  J`UNTA  0RDINÁRIA  DE   L'AMPA  DE   L'ESCOLA  PÚBLICA  EL

SOLELL

ldentificació de la sessió

Assisténcia

President
Tresorera
Secretária
6 Vocals
2 famílies sócies

Total 11 assistents

Ordre del dia

1.     Nouxandall de l'escola
2.     Balanc de la xocolatada solidária
3.     Comissióde menjador
4.    Comissió d'extraescolars
5.      Espai  Fami'lia

6.     Requeriment d'Hisenda

DesenvoluDament de la sessió

1.      Nouxandalldel'escola
• El  passat 10 de gener d'enguany,  la Junta de l'AMPA va fer una crida a través del  blog i

de  la  comissió  d'enlla€os  per  a  que  les  famílies  sócies  participessin  de  la  present junta

per a escollir el nou xandall de I'escola.
I Es van proposar tres combinacions de colors diferents:

•      Pantaló negre-jaqueta grana -samarreta grana
•      Pantaló blau-jaqueta blava-samarreta blau cel

I      Pantaló blau-jaqueta taronj.a -samarreta taronja

•També   es   va   oferir   la   possibilitat   a   qui   estigués   interessat   de   proposar   noves

combinacions de colors, establint com a data  límit per a fer-ho el  15 de gener de 2020.

No s'ha rebut cap proposta de noves combinacions de colors.
• El  passat  16  de  gener,  a  petició  d'algunes  famílies,  s'ofereix  la  possibilitat,  per  a  les
' famílies que no poguessin assistir a la reunió de la Junta, de delegar el vot.

• A la reunió queden representades 10 famílies de forma presencial + 7 que han delegat el

vot.
• Es fa  una  explicació a  les famílies assistents de quin será el  procediment de compra del

xandall:  s'establirá  una  setmana  per a  fer  les  proves  del  tallatge  al  despatx de  l'AMPA.

Qui estigui interessat en comprar el xandall sencer o alguna de les seves peces, haurá de
fer  la  comanda  i  fer  al  pagament  en  aquell  moment  a  l'AMPA.  L'AMPA  només  fará
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d'intermediari entre les famílies i la botiga que en fará  la distribució,  ni en fará la factura

ni en té cap benefici.
• El xandall es comercialitzará a  la  botiga DE TOT AMB GRÁCIA de La Palma.

1 El preu de les diferents peces del xandall és de:

•      Samarreta:8€

•      Jaqueta:16€

•      Pantaló:17€

•      Preudetotelconjunt:41€

2.     Xocolatada solidária
• Es fa  balan¢ de  la xocolatada  solidária.  Els  resultats van  ser molt satisfactoris, ja  que  es

van recaptar 585.90 €. A més, Ia iniciativa va comportar la participació en l'organització i

el desenvolupament de 12 famílies de l'escola.

3.      Comissió meniador
I S'informa  a  la  j.unta  que  segueixen  havent-hi  problemes  organitzatius  i  de  gestió  amb

Salia.

• La setmana  passada  la comissió de menj.ador i presidéncia de l'AMPA es van reunir amb

el Joaquim per a tractar aquest tema.
|S'ha  demanat  una  reunió  amb  l'empresa  de  menjador  i  presidéncia  de  l'AMPA  per  a

tractar  aquest tema  i veure  possibles vies  de  soiució.  Quedem  pendents  de  rébre  una

resposta per part de Salia.
•S'exposa  a  la  Junta  que,  segons  la  Llei  Orgánica  1/1996  i  les  seves  modificacions,  és

necessari disposar d'un certificat negatiu d'antecedents sexuals de tots els professionals

que estiguin en contacte amb els menors.

4.     Comissió d'extraescolars
| La   comissió   d'extraescolars   ha   actualitzat   al   blog  tota   la   informació   relativa   a   les

extraescolars, creant una página per a cada una de les extraescolars oferides.
• S'está treballant en els nous formularis d'inscripció a les extraescolars via blog.

•S'informa  a  la  Junta  que  la  comissió  d'extraescolars  va  donar  resposta  a  les  queixes

rebudes per part de dues famílies:
•      Queixa  sobre  les  classes  de  robótica  que  no  es  feien:  un  pare  va  formular

aquesta queixa a l'Assemblea General de Famílies Sócies del 23/10/2019. Es va

parlar amb el pare que havia fet la queixa. Les classes sí que s'havien fet, va ser
un malentés en relació  amb el dia que s'impartia l'extraescolar.

•      Queixa sobre el número de classes que imparteix Kids&Us:  una família formula

una  queixa  presencialment al  despatx de  l'AMPA.  La  comissió d'extraescolars

es posa en contacte amb la família i es demostra que el número de classes que

s'imparteixen són les acordades.
•S'exposa  a  la  Junta  que,  segons  la  Llei  Orgánica  1/1996  i  les  seves  modificacions,  és

necessari disposar d'un certificat negatiu d'antecedents sexuals de tots els professionals

que estiguin en contacte amb els menors.
• La comissió d'extraescolars valorará l'extraescolar de refor¢ escolar que va proposar una

família a principis de curs i en fará el feedback.
'
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5.      EspaiFamília
•S'informa  a  la  Junta  que  s'ha  observat  un  canvi  en  la  participació  de  les  famílies  en

l'Espai Família degut, probablement, a dos factors:
•      El canvi d'horari de les activitats: ara es fan a  les  19.30 en comptes de a  les 21

h
1       El formulari d'inscripció via  blog: el fet d'inscriure's préviament a  l'activitat via

blog probablement augmenta el grau de compromís amb l'assisténcia.
• Está prevista la realització de les següents activitats:

•      Tallerambcarmepujol

1      Activitat en família a  la  biblioteca (17 d'abril)

I      Activitat sobre moviment lúdic en família (al mes de maig)

I El projecte de famíljes dirgit a famílies amb infants a infantil ha estat un éxit. S'hi donará

continuítat i es valorará ampliar-ne les edats.

6.     Requerimentd'Hisenda
|S'informa  a  la  junta  que  s'ha  rebut  un  requeriment  d'Hisenda  relatiu  a  la  presentació

d'impostos del 2017. No estan d'acord amb la liquidació d'lvA que es va fer i qüestionen

discrepáncies relatives a la facturació respecte a l'lvA declarat.
• Estem pendents de valorar-ho amb la gestoria per veure si presentem al.legacions o s'ha

de pagar el qué ens demanen.

Acords

1.    Nou xandall de l'escola
1 Es  procedeix  a  la  votació  de  la  combinació  de  colors  del  nou  xandall,  obtenint-se  els

següents resultats:

• Blau: 6 vots

• Taronja: 8 vots

• Grana: 3 vots
• S'aprova per majoria que el nou xandall de l'escola sigui Pantaló blau -jaqueta taronja -

samarreta taronja

2.    Xocolatada solidária
• S'acorda  cedir els excedents de  la xocolatada  al  Club de Vólei  de  La  Palma, ja  que  está

organitzant una altra Xocolatada Solidária per aquest mes de gener.

3.    Comissió meniador
• S'acorda  que la comissió de  menjador estableixj.el  plec de condicions mínim que exigim

a l'empresa que ofereix el servei de menjador,
• S'acorda  demanar a  Salia  un certificat conforme tots els seus treballadors disposen  del

certificat negatiu d'antecedents sexuals.
•  S'acorda no iniciar les visites de les famílies al menjador aquest trimestre

lil
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4.    Comissió d'extraescolars
• S'acorda demanar a  les empreses que ofereixen les extraescolars un certificat conforme

tots els seus treballadors disposen del certificat negatiu d'antecedents sexuals.
I S'acorda obrir un període per a que les famílies puguin proposar noves extraescolars per

al curs vinent.
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5.     Espai Família
• No hi ha cap acord en relació a aquest punt del dia.

6.    Requeriment d'Hisenda
• No hi ha cap acord en relació a aquest punt del dia.

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

El  presid.ent


