Acta núm.72

Dala:27 de febrer de 201"8
Lloc: LocalAMPA
Horari:20.30h

ACTA DE REUNIÓ NTUPN
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

ORDE DEL DIA

1-

23-

Temes generals a comentar per la junta
Estat de les comissions
Torn obert de Paraules

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ ¡ ACORDS PRESOS
1- Temes generals a comentar per la junta

Serveis socials
per tal
La presidenta explica el projecte que es preveu tirar endavant amb serveis socials
d,ajudar a les famílies més necessitades en la compra del material escolar, quota de
menjador, extraescolars...el funcionament será que els pares hauran d'enviar un correu a
serveis socials i llavors serveis socials ja es posará en contacte entre ells. L'AMPA només
farem d'intermediaris- Es donaran ajuts per les quotes de les extraescolars, la quota de
menjador i material escolar. Qui decidirá import i família destinatária será serveis socials,
l'AMPA no decidirá res. No seria una beca, sinó un "préstec" a retornar. D'extraescolars i
menjador posaran els diners els proveldors. S'acorda que en Jordi demanará el cost que cada
proveidor d'extraescolars pot assumir per aquest tipus de "beca"per tal que serveis socials

sápiga amb quins diners compta. Des de l'AMPA també s'ha d'informar de quin import es
posará a disposició {es decidírá des de Ia junta, peró es parla d'uns 500€ o 1000€/any)
Els pares hauran d'enviar el correu a familiaenveu@ampabescano.cat, només tindrá accés
aquí la responsable de serveis socials de l'AMPA.
La Cristina

Masferrer fará la carta pels pares per informar.

Obres escola estiu
Es recorda que a l'estiu es fará un lavabo més de nens i un de més de nena. Es fará a l'agost.

Consellescolar
Cap tema rellevant. Projecte pati no es pot fer res més, els professors ja saben que ens hem
ofert peró de moment no sol.liciten res més i no podem insistir.
Es proposa pintar el tros de carretera de davant de l'escola per tal que els nens puguin jugar
aquí. Es proposará a l'ajuntament.

per dues aules d'infantil que ara no en tenen.
Demanen avangar els 2000€ (aprox) ara en comptes de final de curs i així ja es pot aprofitar
ara. S'aprova per unanimitat que es donaran els diners ara.
Els professors demanen dos pissarres digitals

Casal
Casal setmana santa. S'ofereix el casal amb els mateixos preus que l'any passat.

Ls Presidenta
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2 - Estat de les comissions
COMISSIÓ DE LLIBRES:

li proposará a la llibreria si
pot fer també l'agenda. L'agenda no es demanará a l'abacus. Si la Carme de la llibreria ho pot
assumir perfecte i sinó es buscaran alternatives. La responsable de llibres ho parlará amb la
Carme. La portada es fará a través de concurs entre tots els nens, com cada any.
Es comunicará a Abacus que no es tornará a demanar material a ells.
La compra de llibres es fará

tota des de la llibreria de Bescanó.

Se

COMISSIÓ DE FESTES:

Festa de la primavera: es faran jocs de fusta com any passat, diferents tallers (4 tallers), ara
pendent que el dia 16 a les 15h la gent vingui a ajudar a muntar. La xocolata es fará des de la
cuina. Recordar que la festa final de curs es fará el dia 15 de juny.
Pendent avisar als proveidors que al 16 de marg hi ha la festa de la primavera per tal que no
es podrá fer servir el pati.
COMISSIÓ MENJADOR:

fer la xerrada col.loqui, van assistir unes 30 persones. El que va sortir més va ser el tema
d'elaboració de plats i quantitats. El 3r torn no pot repetir, hi ha queixes sobre aixó. Després
de la reunió s'ha fet reunió de comissió i es modificaran els menús i gramatge de plats. Tema
truites, a partir d'ara seran fetes in-situ a la cuina, fins ara eren congelades. Es comenta que
en general hi ha moltes queixes, tan del monitoratge com de la cuinera. En dos anys s'han
relaxat molt i la qualitat del menjar ha disminuit molt. La majora d'aliments són congelats.
Des de la comissió s'está treballant molt per aconseguir petites millores peró fins que no hi
hagi canvi de personal es veu difícil millorar de manera significativa. Surten queixes que els
nens tenen molt poc temps per dinar i la úníca solució seria modificar els horaris de l'escola
per donar 30min més alhora de dinar, tot i que es veu difícil que des de consell escolar
Es va

s'acceptés aquest canvi.
Es proposa també que es podria plantejar anar a recollir els nens de P3, P4 i PS 10 minuts
abans. Es parlará amb consell escolar i amb Tot Oci.
També ha sortit el tema que el menjar del 3r torn era fred. S'ha provat de deixar el menjar en
bols al mig de la taula i sembla que ha funcionat.
La comissió comenta que han tocat 100€ de la loteria, es faran servir per compra de gerres.
En general hi ha molt malestar amb l'empresa actual i es planteja que potser ens hem de
comensar a preveure un canvi de proveidor
3- Torn obert de paraula
No es presenta cap altre tema a parlar.

S'acorda que la propera reunió de l'AMPA es decidirá a través delgrup de whatssap.
I sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 22.00h del mateix dia, de la qual,
com a secretária, estenc aquesta acta.
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Llista assisténcia
Reunió AMPA nÚm. 72

Nom
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1.

Laura GrauPera

2.

Pere Riembau

3.

Miriam Romero

4.

Cristina Masferrer
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lgesidenta
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Vicepresident
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Tresorera
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P3B

Secretari a /
P3C

5. Anna Guillaumet

P3A

6.

lsa Serrano

P4A

7.

Alexandra Macias

P4B

8.

Laura Pol

P4C

9.

Marta Ros

P4C

10. David Poblete

P5A

11. Neus Coll

P5C
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Anna Martos
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13. Mireia Sahuquillo
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14. NoemiSantos
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15. Dolors Morales
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16. Gemma Llach

2C

17. Cristina Capel

3A
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18. Marta Dilmé
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19. Helena Tor

3B
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20. Regina Sureda

4B

21. Cristina Puig

5A
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22. Emma Ripalda

5B
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23. Núria Quiñonez

5C

24. Mónica Tremoleda

5C

25. Sara Arias

6A

26.

Maria Del
Sanchez

27.lordi Moner
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