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Sessió número: 5/2013-2014
Caràcter: ordinari
Data: 4 de febrer de 2014
Hora: 21:30h- 12:30
Lloc: Sala de professors escola Turonet
Assistència: Núria Gelabert, Laura López, Raquel Boj, Miguel Ángel, Eva Cabarrocas, Salut,
Angela Jaumot, Xenia Alfaro, Laura Turu, Xavier Ballena, esther, Rosa, Barbara.

S’excusa: Patri, Ruth.
Ordre del dia
1. Fira Entitats: voluntaris
Cada escola haurà de muntar un taller explicant per exemple perquè l’entitat te aquest nom, un carnet.
Quin benefici té? Potser es una manera de donar a conèixer totes les activitats que s’estan fent. Seria el
diumenge 27.Fer crida i demanar algú que ho pugui gestionar. Potser potenciar el handbol o potenciar el
dia de Sant Jordi. Potser a les empreses també el podem preguntar si tenen interès en promocionar-se.
2. Preparació portes obertes dia 21 de febrer.
Deixar el tríptic per fotocopiar.
3. Estatuts ( modificació del nom)
Ja disposem de les esmenes dels estatuts i es poden presentar. Cal fer la diligencia. Signem els assistents.
4. Estat Signatures LOPD i IBAN.
Falten 63 famílies per respondre.
Va coincidir amb els de l’Escola i farem recordatori.
5. Tema tikets menjador
Ara es deixen diners i no se’ls dona cap rebut i això no pot ser. S’està intentant gestionar perquè se
n’encarregues, portarem un talonari perquè almenys s’entregui als pares.
6. Comentaris sobre extraescolars

• Tenim una proposta: KIDS BRAIN: Principalment, el sistema es reparteix en dos nivells.
Cada grup pot estar format d’entre 12 a 15 alumnes, però no és aconsellable formar
grups de treball amb més alumnes. No arribaríem i a més pensem que entraria en
conflicte, tot i que s’indica que: “Davant de la possibilitat que sigui una extraescolar amb
part de contingut curricular, des de l’ajuntament proposen que el projecte es presenti
també als directors de centre perquè el coneguin i puguin manifestar els seus dubtes en
cas de ser una proposat d’extraescolar a l’escola.”
• Dansa: tenim 2 inscripcions més. Funciona tot molt bé. Ara surten una mica més tard.
Poden entrar més alumnes, en aquest cas es cobraria la part proporcional.
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7. Casals i ludoteques
S’estan fent reunions, i el Turonet no hi és, necessitem algú que ho porti. Des de l’any passat
s’organitzen els casals en conjunt amb totes les ampes. Ja no es fa cadascú el seu casal. Tindrem
pendent el tema de menjador. Podem ficar nos en tota aquesta organització, no tenim ningú
disponible i fins a quin punt podem tenir aquí servei de ludoteca o casal d’agost? En principi no ens ho
podem permetre per diferents motius.

8. Festa de Nadal:
Va haver un problema amb un ticket venut que es va quedar sense sopar, es van retornar els diners.
Es van vendre algun tickets la mateixa nit. Van haver alguns incidents que ens va comunicar l’Escola (
hort, arbre canviat de lloc, un gronxador, va haver un accident) tot i que es va fer vigilància cal fer de
cara l’any que ve un pensament. Ha d’haver monitoratge. Hem de comprar o revisar uns micròfons o
potser eren les piles, just començar van deixar de funcionar tot i haver-los provat. També va haver un
problema amb les claus de cuina que no les trobàvem. Resulta que aquell dia s’havia clausurat la
cuina i no ens havien informat.

9. Fi de curs: fer crida per balls d’estiu.
El problema es l’horari dels assaigs. Per p3 es va buscar un horari d’assaig i també tenim mares
interessades pels altres cursos però no els va be assajar al migdia.

-Altres
Ressenya historica ampa?

Propera reunió de Junta: març de 2014
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, n’estenc aquesta acta.
Carme Alañá

