Comissió de comunicació

Síntesi assemblea AMPA 28 de juny de 2016
S’inicia l’assemblea amb la valoració del curs 2015-2016 i es presenta l’estat de comptes
provisional:
Saldo ingressos
Despeses
Impost generalitat (canvi president)
Quota FAPAC 2015-2016
Canguratge
Material oficina i informàtic
Castanyes 2015
Caga tió - turrons
Caga tió - necesser
Festa Nadal 2014-2015 - espectacle
Festa Nadal 2014-2015 - inflables
Fotos classes
Càmera de fotos 6è / 2n
Banc del temps
Pissarra digital
Excursió Jazz menuts (tots els nens de l’escola)
Festa fi de curs
Comissió bancària (Banc de Sabadell)
Saldo despeses
Saldo a 11/7/16
Nota: pendent de rebre les factures d’Organitza

6.465,10€
21,00€
370,65€
229,50€
198,40€
59,00€
114,50€
860,00€
250,00€
500,00€
171,00€
199,00€
155,44€
1.699,81€
2.359,00€
1.639,98€
88,51€
8.885,79€
-

2.420,69€

Es comenta que l’estat de comptes definitiu es presentarà i es sotmetrà a l’aprovació a la
reunió de l’AMPA del mes d’octubre.
S’informa que totes les famílies van aportar la quota de l’AMPA el curs 2015/2016. L’escola ho
exigeix per a tenir accés al programa de llibres compartits. Es comenta que és d’agrair que
l’equip directiu de l’escola comprovi que les famílies aportin la quota abans d’incorporar una
família al programa de llibres compartits
S’informa que en la data de la reunió falten quotes per pagar del curs 2016-2017 i es proposa
que es prenguin mesures si es produeix el cas hi hagi famílies que no aportin la quota de
l’AMPA. Es suggereix demanar a l’equip directiu de l’escola el llistat de famílies per a fer una
previsió d’ingressos per al curs vinent.
També s’informa de canvis en l’equip directiu de l’escola: s’incorporen la Cindy com a cap
d’estudis i la Patri com a secretària, en lloc de la Nona i l’Anna.
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Gup de mares i pares delegades:
-

-

-

sorgeix la pregunta sobre si cal fer o no regals als i les mestres. S’informa que des de
l’escola es va demanar no promoure els regals que suposin un cost econòmic a les
famílies. A canvi, si es vol fer, proposen fer regals que suposin una implicació de nens
i/o famílies en la seva elaboració. Tanmateix, hi ha hagut classes que sí que han recollit
diners per a fer regals i això ha suposat malentesos entre les famílies. Es proposa
demanar a l’equip directiu que incorpori aquesta qüestió en les normes de
funcionament bàsic de l’escola.
es valora molt satisfactòriament la difusió de la informació entre els grups de uatsup
de cada classe. També es valora positivament el reforç en la difusió de l’Inforoc a
través d’aquests grups.
es proposa sol·licitar a la direcció de l’escola una reunió de pares i mares delegades
amb els tutors i tutores per informar-les sobre el funcionament general del grup.

Comissió festes i extraescolars: es disculpa l’assistència de les mares d’aquest grup. S’informa
que estan molt satisfetes del desenvolupament de les festes, especialment la de fi de curs, per
l’elevada participació.
Comissió de menjador:
-

-

-

-

s’informa que aquest curs s’han instal·lat cortines a l’aula de psicomotricitat per a
facilitar la migdiada dels més petits, evitant l’entrada de llum i calor pels finestrals.
Resta pendent obrar l’entrada de la cuina per a construir un rebost. S’està intentant
que es pugui finançar amb suport de l’ajuntament.
s’informa que hi ha hagut un canvi en l’empresa de menjador a través d’un concurs
comú per a totes les escoles de Terrassa, tot i es mantindrà el personal de cuina i
monitors.
la comissió valora molt positivament la relació qualitat-quantitat del menjar, també
presenten una bona valoració dels monitors. Es considera molt positiva la proposta de
resoldre en assemblea, abans de tornar a les aules els alumnes a partir de 3r curs, els
conflictes que s’hagin produït a l’hora de menjador.
algunes vegades s’han produït equivocacions en la dispensa dels medicaments als nens
i nenes. Ara els pares donen els medicaments al tutor/a, que a vegades no pensa a
donar-lo al responsable de menjador. Es proposa parlar amb la direcció de l’escola i el
menjador per a trobar un mecanisme més àgil i segur.
es valora la necessitat de reforçar la informació sobre el menjador als pares i mares.
s’insisteix en que cal vehicular les queixes i comunicacions a la comissió de menjador.

Banc del temps: s’informa que les activitats van funcionar molt bé. S’han fet passos per a
donar continuïtat a aquest projecte, tot i que ara per ara no s’ha trobat les persones
implicades per a tirar-ho endavant.
Comissió de xandall:
Les mares d’aquesta comissió són de sisè curs. Caldrà cercar noves persones voluntàries.
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Comissió comerços:
Aquesta comissió hauria de promoure la col·laboració de les escoles i el barri. Anteriorment
s’havien obtingut descomptes per a les famílies de l’AMPA. Es busquen pares i mares
voluntàries per a fer aquesta feina.
Comissió de comunicació:
-

-

-

-

Es valora molt positivament la visibilització de l’MAPA i l’increment de la participació
en les reunions de l’AMPA.
Per a millorar la participació proposen participar a les reunions d’inici de curs per a
presentar les activitats de l’AMPA, la seva importància i les maneres de participar. Es
proposa lliurar als pares assistents a les reunions un full amb informació bàsica sobre
l’AMPA.
S’explica que s’ha presentat a la Diputació de Barcelona una sol·licitud de subvenció
per a AMPES per a realitzar activitats de participació adreçades a la comunitat escolar:
pares i mares, mestres i resta de personal.
Vinculat amb aquesta proposta i amb l’objectiu d’implicar un major nombre de
famílies en les activitats de l’escola, es planteja la possibilitat de coordinar
l’organització de les activitats festives a través dels diferents cursos com ja s’havia fet.
Per exemple: les famílies de P3 i P4 van a buscar el tió, les de P5 es cuiden de les
titelles de Sant Jordi, les famílies de primer cicle infantil s’ocupa de la castanyera, les
de segon cicle del teatre de Sant Jordi...
També es proposa plantejar a la direcció si els alumnes de 6è podrien prepara algun
espectacle per Sant Jordi per a oferir als alumnes dels cursos inferiors.

Propostes pel curs vinent
L’any vinent es celebraran els 10 anys de l’escola. S’accepta la petició de la direcció de
destinar 1.500€ a la construcció d’una parella de gegantons amb el mateix artesà que va
construir el Roquillo i la participació dels nens. Es proposa demanar a l’escola que siguin els
nens qui dissenyin els gegants o bé que es faci un taller familiar per a construir els gegantons o
cap grossos.

Abans de cloure la reunió es felicita tothom per l’activitat de les diferents comissions.
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