Reunió de l’AMPA 10/01/2018
Explicació de les representacions de les comissions:
-

-

-

-

-

-

CONSELL ESCOLAR: es fa una explicació de la darrera reunió del Consell
Escolar, especialment la creació de les comissions dins del Consell i les
explicacions que es van donar sobre el funcionament del menjador. Es proposa
fer una renovació en la Comissió de menjador i que hi hagi una persona que faci
de traspàs entre l’antiga comissió i la nova i una altra que farà d’enllaç entre la
Comissió de menjador i el Consell escolar. També es farà una normativa sobre
la creació i el funcionament de la Comissió de menjador.
MENJADOR: es felicita la Comissió de menjador per la tasca feta aquests anys,
especialment pel document que han elaborat amb les normes de funcionament
del menjador i que s’ha fet arribar a les famílies. Entre les tres persones que van
comunicar que es volien presentar per a formar part de la comissió es demana
dues persones voluntàries juntament amb una de les dues persones que fins ara
formaven part de la comissió. Algú de la nova comissió hauria de fer d’enllaç
amb la plataforma d’escoles públiques de Terrassa. La Comissió de menjador
quedarà formada per l’Alba Pastallé Benaiges (mare de P4), Raül Gil Pérez
(pare de 1r), i Sandra Ramírez de la comissió antiga, a més Vanessa farà d’enllaç
amb el Consell escolar. El Raül serà el representant de l’AMPA a la Plataforma
d’escoles públiques de Terrassa.
PLATAFORMA DE LES AMPES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE
TERRASSA: la nostra AMPA hi està participant. En destaquen dues
comissions: la de coordinació entre les AMPA i la de menjador on hi haurà un
representant de cada escola. També es demana si hi pot haver un representant de
les extraescolars. Se està preparant una festa a Vallparadís per a presentar la
Plataforma el diumenge 24 de març durant tot el dia. Es faran tallers i cada
escola haurà de preparar un taller.
CARNESTOLTES: les disfresses es faran en tallers com l’any passat i les
disfresses dels nens les faran a classe en tallers de Carnestoltes. Es proposa ferho amb una samarreta però l’AMPA no pot assumir el cost de les samarretes de
tots els nens, encara que l’escola en pot pagar una part. Els pares que participin a
la rua col.laboraran econòmicament per pagar el seu material i les despeses per a
guarnir el camió (grup electrògen i benzina). La rua serà el diumenge 3 de març.
Farem una convocatòria la setmana vinent donant el termini del 31 de gener per
recollir els diners. Agrada molt la proposta que presenta la comissió de
Carnestoltes. 2€ els adults i 1€ els nens. Es farà una reunió informativa el 18 o el
25 de gener a les 17h. Els nens podran estar amb nosaltres al gimnàs. Pot venir
tothom que vulgui. Els nens faran la disfressa a l’escola i els pares ho faran en
tallers i aniran vestits de negre.
EXTRAESCOLARS: el Casal de Nadal ha anat bé i hi ha hagut entre 12 i 25
nens. Han fet manualitats, tallers de cuina freda i alguna sortida. No hi ha hagut
cap incidència i en les diferents activitats extraescolars tampoc. En canvi hi ha
hagut molts problemes amb la piscina a Terrassa Esport. S’està mirant d’anar a
Sant Quirze l’any vinent amb un servei d’autocar que sortiria i tornaria a
l’escola. Felicitacions a la comissió.
FESTES: manifesten que la col·laboració amb l’Oliva Blanca ha sigut molt
bona. Molt bona valoració de la festa de Nadal. També es felicita a la comissió.
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COMUNICACIÓ, CONFERÈNCIES I DINAMITZACIÓ: es valora molt bé la
conferència del Jaume Funes. Es demanarà la xerrada dels perills d’internet i una
xerrada d’educació emocional.
SANT JORDI: es comenta que aquest any cal anar més d’hora perquè aquest
any Sant Jordi cau just després del dilluns de Pascua.
PLA DE BARRIS: el 26 i 27 de gener es farà una festa i ens han demanat
suport. S’hi portaran els gegantons de l’escola. Es demanaran pares per portarlos.
PEE: farem una proposta al grup per fer la conferència ‘educar sense cridar’ el
mes de juny.

Assisteixen 14 persones i es clou la reunió a les 19:15h.

