REUNIÓ JUNTA 24/10/2013
Assistents: Luciana, Norma, Esther, Laura (menjador), Ruth, Carles, Anna, Kira, Lute (Obres),
Virginia, Bernat i Marta
1.Pressupostos i Objectius Comissions.
Menjador:
• Aprofundir en els temes d’al·lèrgia i comprovar que l’empresa de càtering ho fa
correctament i vetllar perquè siguin de la qualitat del preu pagat
• Millora de menú acceptat per tota la comunitat educativa
• Millorar ambient menjador
• Filtre aigua, juntament amb medi ambient
• Seguiment empresa i revisar els temes crítics (des de la direcció de l’escola
s’ha donat permís per cada cosa que no es fa correctament no pagar)
• Vetllar pels hàbits saludables de tota la comunitat (enquesta hàbits, xerrades,
alternatives de menús saludables per la nit()
• Millorar comunicació famílies-menjador
• Fer tallers puntuals a nens de 1r i 2n
• Pressupost:
o Decorar menjadors: 100 euros
o Reposar vaixella: 100
o Tallers: 200
o Fruits secs: entre 200 I 300
o TOTAL: 700
 Queda pendent justificar on van els diners i quina quantitat és la que es recull
dels nens que no es queden al menjador puntualment (la comissió ho ha de fer
arribar a l’escola que és qui té la informació)
Festes
• Invertir en material que pugui quedar per moltes festes i en les properes no
calgui gastar gens
• Pressupost:
o Festa benvinguda. 35
o Castanyada: 100
o Hivern: 150
o Carnestoltes: 120
o St Jordi: 100
o Final: 150
o TOTAL: 650
Obres
• Escenari
• Castell
• Enjardinar la part nova del pati
• Seguiment escola nova
• Pressupost: 900 (300 per cada tasca: Castell, escenari i enjardinar)
Música:

•

Pressupost: 600 per comprar instruments

Extraescolars:
• Pressupost: 600 ( 450 per instruments i resta per les altres escolars)
Comunicació

•
•
Biblioteca
•
•
•
•
•
Socials

Pressupost per la revista i manteniment de la web i el butlletí: 1000 (pendent de
si es fa en paper o en pdf). Per a la propera assemblea la comissió pensa
propostes per abaratir la revista
Cobrir activitats escola: per això és demana un grup de gent que puntualment
pugui fer fotos, vídeos, edició, tècnics de so… Organitzar-ho per tal de que les
persones sàpiguen amb temps quan hauran de col·laborar-hi
L’escola donarà diners perquè vingui algú a catalogar els llibres perquè de
moment és molt lent.
Donar suport a l’escola amb tot el que es compra
Donar idees noves per a foment de la lectura
Canals per aconseguir lots de llibres gratuïts en préstec
Pressupost: 1600 (majoritàriament per comprar llibres i potser per fer alguna
activitat)

•
•
•

Xerrades pedagògiques: 180 (sexualitat), 0 (Jordi Mateu), 0 (tecnològica
Altres (piscolabis, fruita, begudes, teles pel mercat d’intercanvi): 150
Total: 330

•

Activitat famílies final de curs: barbacoa (queda pendent decidir si es fa un
tiquet i que les famílies paguin)

Externes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Col·laborar amb la Fundació Assís: manteniment hort (juntament amb medi
ambient)
Recollida d’aliments
Recollida de roba interior nova (demanda de la Fundació Assís)
Camí escolar: recollir queixes i demanar al consorci
Obres Glòries: demanar unes obres amables (ben senyalitzades, amb poc
soroll, segures…)
Demanar opinió als nens de com volen que sigui el parc que faran
Mantenir reivindicacions LOMCE, marea groga…
Canvi de lema de la pancarta “Volem escola dels encants” per una altre més
actualitzat
Pressupost: 300

Recerca i innovació:
• Que els diners es gastin en coses de qualitat
• Tenir en compte les conclusions del taller de prioritats
• Objectius:
o Fons de finançament
o Reconeixement del que fa l’escola
o Tenir clares les necessitats per buscar finançament
• Cal justificar dues subvencions del curs passat
• Presentar-se a 4 beques
• Possibilitat de llogar els espais de l’escola per recaptar fons
• Sponsoring d’Ikea
• Innovacions:
o Pla tecnològic
o Participació dels infants a totes les activitats de l’escola (també Junta i
comissions)

• Pressupost: 0
 Es pot analitzar la participació dels pares a l’escola (igual que es fa amb la
dels infants)
Medi ambient

proposem canviar el nom de la comissió per el de COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SALUT, i
demanar més participació a la propera assemblea amb aquest nou nom com a reclam.
Les accions per aquest curs:
• Implementar un sistema de depuració d'aigua per als infants (segons
pressupost a definir).
• Senyalització de les papereres del pati per a la separació de residus del
berenar (pressupost: 50 €)
• Campanya de conscienciació reducció / reciclatge de residus (associada a
venda d'embolcalls) (pressupost: 50€)
• Harmonització del reciclatge de paper intern a les aules
• Facilitació de la minimització / reciclatge de residus a les festes
• Estudiar situació i possibilitats de millora impacte wifi
• Seguiment de l'Agenda 21: esdevenir escola verda
• Organitzar una jornada de jardí per plantar espècies autòctones (pressupost:
200€)
• Explorar col·laboració amb una escola de disseny per a projectes ambientals
• Coordinar-nos amb l'escola pel que fa a les necessitats de l'hort
• Pressupost: 300
L’escola demana que l’AMPA pagui la meitat d’un vetllador i concretarà abans de l’assemblea
de quina quantitat es tracta. Per això, cal reduir una part proporcional a totes les comissions per
poder fer la donació per al vetllador a l’Associació d’amics dels Encants, que gestionarà el seu
contracte.

Propostes que han sorgit al llarg de la Junta:
 Proposta per la comissió de medi ambient: despesa d’aigua al patí. Buscar la
despesa energètica de l’escola per prendre consciència i reduir-la (Agenda 21)
 Es proposa fer un altre compte per separar els diners que entren i surten com
extraescolars i cistelles (cal informar a l’assemblea)
 L’Anaís controla els pagaments i algú de la comissió d’extraescolars
comunicar-se amb els que no han pagat.
- Web: revisió de la part de l’AMPA a la propera reunió de junta. La comissió de comunicació
revisarà la forma.
- Calendari: enviar un correu amb un fitxer amb el calendari, a més del que apareix a la web
- Informe participació Famílies
2. Resum del darrer Consell Escolar.
Seguiment de les obres del nou mòdul força bé tot i que no hi ha telèfon i la connexió no és
bona.
Ratios altes en algunes classes: 27
L’escola vol engegar el procés de consulta de la jornada continuada.
La representant de l’Ampa al Consell escolar ho deixa perquè no acaba de funcionar com
caldria.

3. Preparació Temes Assemblea.
• Resum del que fa cada comissió
• Pressupost
4. Torn Obert de paraula.

