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Sessió número: 9/ 2012-13
Caràcter: ordinari
Data: 03 d’abril de 2013
Hora: 21:30-23.30
Lloc: Sala de professors escola El Turonet
Assistència: 14 persones (Esther Núñez, Rosa Abella, Raquel Boj, Mare P4, Laura
Turu, Eva Cabarrocas, Olga Cortina, Patri Cobo, Xavier Ballena, Mireia Sensada, Ruth
Molinac, Miguel Àngel, Laura López i Núria Gelabert
S’excusa: Carme Alañá, Salut Pastor
Ordre del dia:
1. Preparació Festa de Sant Jordi
2. Menjador: inspecció
3. Activitats extraescolars
Anglès
Handbol
Natació
Dansa
Acollida
4. Casal d’estiu
5. Bones pràctiques AMPA/Montse Pons
6. Mobilitzacions (Salut)
7. Loteria
8. Claus per a pares de 6è
9. Festa Major
______________________________________________________________
1. Festa de Sant Jordi
Sobre aquesta celebració, informo que un cop rebem els llibres caldrà fer crida per a
posar preus... a l’hora que es farà un nou recordatori per a portar llibres de segona mà
per vendre
Determinem el dia del Taller de roses, que serà el 17/04/2013, a l’escola a les 21:30
pel qual farem crida la propera setmana: el tema de la roba, hem de revisar amb què
comptem al quartet. Les agulles les compra la Rosa Abella, i acordem fer més roses
que l’any passat: 100, doncs va ser un èxit!!
La paradeta es farà només el dia 23 a l’escola, descartem fer-la a les Morisques: en
aquest sentit haurem de fer crida via pare pont per a portar pastissos el mateix dia, i
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abans cal que revisem de quantes begudes encara disposem, per si cal demanar-ne al
Xavi Gàzquez.
Lligat amb el Sant Jordi, la Rosa demana voluntaris/àries per fer de jurat als Jocs
Florals i queda de la següent manera:
Cicle Mitjà: Rosa Abella i Elisenda (cunyada Salut)
Cicle Superior: Laura López, Raquel Boj
La mateixa Rosa ho comunicarà a l’escola
2. Menjador: inspecció
No hi ha cap incidència en aquest àmbit: expliquem que es va dur a terme una
inspecció rutinària de la que n’han sortit algunes qüestions a resoldre. La Ruth n’està
al cas i en contacte directe amb l’inspector (que ara està de baixa), qui farà un llistat
amb el què cal anar fent.
La revisió de les millores es fa en la propera revisió.
3. Activitats extraescolars
Dansa: l’activitat segueix funcionant molt bé. La vocal diu que la noia vol ja començar
a preparar el què poden fer a la festa de fi de curs, que li caldria saber què pot fer, de
quin temps disposa... i diu que no té el contacte de les persones que ho porten. Li
diem que no pateixi que hi ha temps però en tot cas li facilitem el correu de la Sandra
Casol
Comentem sobre la possibilitat de que els P3 facin algun cosa, fet que depèn del què
acordin a la classe amb el mestre, en Joan... potser caldria parlar amb ell i posar-lo en
contacte amb la Sandra també?
Natació: L’Esther informa que en la propera reunió ja estarà en disposició de donar
informació per a oferir el curs intensiu del mes de juny
Handbol: finalment s’han pogut passar les quotes però perquè la Laura ha hagut de
contactat directament amb el club. La presidenta mirarà de parlar amb el vocal en breu
i així iniciar la captació de qui pugui fer la substitució o millor dit el relleu.
Per altra banda, es comunica una alta a l’equip dels de 5è, un nen que ve de fora,
mentre que probablement un altre causarà baixa per una lesió que pateix. Per
confirmar.
La Patri informa que el dia 21 d’abril els diversos equips estan apuntats a un torneig
pel club, tot i que ja ens confirmaran els llocs. Sembla ser que no totes les categories
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aniran a les mateixes poblacions. Recordem el tema que tenim amb la comunicació
que ens trasllada el club, que sol ser tard o pràcticament inexistent. És un tema a
resoldre, de difícil solució,
Anglès: l’activitat segueix, però abans de setmana santa va haver incidents per
descontrol dels nens i nenes per part dels monitors, tal i com també ens ha traslladat la
Yolanda en un informe. La Cristina n’és coneixedora i, de fet, ja ens va traslladar la
seva queixa per mail.
Tenim aquí diversos problemes: la vocal no pot assumir la vocalia. La Laura ja intentat
contactar, però necessitem saber l’opinió dels pares actuals per nosaltres prendre
decisions.
En aquest punt es debat sobre la dificultat de fer qualsevol activitat en anglès a
l’escola. Davant d’aquest fet es presenten vàries opcions: l’Eva Cabarrocas proposa
exposar-li a la Cristina que el proper curs, les noies d’AULA, que és l’empresa que
organitza el Casal d’estiu i que abarca molts més àmbits, puguin organitzar alguna
activitat en anglès.
En funció del què ens digui, tirem endavant el projecte que plantegi AULA, o bé
pensem un pla B, tipus oferir un altre idioma... tot passa per veure si l’escola segueix
amb la seva posició sobre l’idioma en horari extraescolar.
Acollida: Tot en ordre; plantegem la possibilitat d’oferir pel curs vinent una mena
d’estona que en d’altres escoles ja es fa (Tasta-olletes, Calaix de sastre...) que
permetria els nanos allargar l’estada a l’escola, de manera dirigida, fent activitats o
deure... pensat per aquells pares/mares a qui els és just arribar a les 16:45. Tenim clar
que com a molt seria 1h-1h15 doncs no es tracta d’eternitzar la permanència dels nens
i nenes al Turonet però podria servir per satisfer una demanda que tenim.
En aquest sentit, l’Eva també ho proposarà a les persones d’AULA
4. Casal d’estiu
Des de l’Ajuntament s’ha estat treballant perquè l’oferta de Casals d’estiu de les
escoles sigui diversa i abarqui tots els centres, diferents activitats. També és vol oferir
casal el mes d’agost-setembre doncs és una demanda recurrent.
Al Turonet, després de l’èxit del curs passat, ens interessava repetir, i lencaràvem
sobretot al més petitons, i en això ha treballat l’Eva.
Es veu que porten 2 mesos de reunions i negociacions les altres escoles i finalment
queda així:
11 Setembre: ofereix casal en anglès
Taula rodona: ofereix casal esportiu
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El Turonet: ofereix casal pels més petitons. Possibilitat d’ampliar-ho fins a 3r primària.
Ho portarà AULA novament.
Lola Anglada: li toca agost i setembre. Serà rotatiu
Purificació Salas: no participa
Dates casals juliol: del 25/06/13 al 26/07/13 (possible fins el 02/08/13?)
Dates casals agost/setembre: no ho tenim
Colònies d’estiu: a més dels casals, aquest any l’Ajuntament vol oferir colònies pels
nens i nenes de Sant Quirze del Vallès; encara tot per fer però les dates serien 8-12 i/o
15-19 de juliol de 2013
S’ha de donar tota la informació per a poder fer la difusió oportuna, per la via que cada
escola disposi o utilitzi. En principi hi ha una reunió el dilluns 15/04/2013 a les 20:00 al
Lola Anglada.
5. Bones pràctiques AMPA/Montse Pons
La Raquel explica el què ens demana l’Ajuntament; que aportem el què per a nosaltres
és una bona pràctica de l’AMPA, per a poder compartir amb les altres AMPA, doncs en
les reunions d’AMPA es va exposar que seria interessant compartir idees i intercanviar
funcionament, per poder-nos aprofitar tots d’unes i altres.
Explica algunes de les que han exposat altres AMPA (temes de gestió, projectes amb
futurs ex-alumnes...) i nosaltres acordem que podria ser: la comunicació vies
pares/mares pont, la participació i col·laboració en totes les Fetes Tradicionals amb
l’escola, els tallers, la Nit de Mussols.
Enviarem un correu a la Montse Pons
6. Mobilitzacions (Salut)
La Salut ens ha d’informar de qüestions en aquest sentit, però no ha pogut venir i per
tant estem a l’espera.
7. Loteria
La Laura ha passat a recollir el què la gent no va anar a buscar del premi que ens
havia tocat (tornar l’import), que en total puja a 698 euros.
8. Claus per a pares de 6è
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La Imma Garcia, mare pont de 6è ens ha demanat unes claus per a poder preparar el
final de curs d’enguany. Fent recompte de qui té claus, acordem que l’Olga, que en té
de fora i de dins, serà qui les passarà.
Ho comunicarem a la Imma i buscarem la manera .
9. Festa Major
L’ajuntament ha oferit també a les altres AMPA de participar en al programa de la
Festa Major, així com tenir parada de butifarres.. però ateses les dates de la Festa
Major (2/09/2013) ho desestimem.
10. Altres
En Xavier Ballena exposa el tema de què cobrar per la socialització de llibres a les
persones que s’incorporen a mig curs: els ho hem cobrat tot (quota AMPA sols 50%)
perquè de fet s’està participant en un projecte global de tota l’escola. Això no obstant si
es tractés d’un supòsit de dificultat econòmica i social ho valoraríem novament.
En aquest punt surt un assumpte per aclarir; sembla ser que alguna persona que en
algun moment ha gaudit d’alguna ajuda a menjador per la seva situació
econòmico/social ja no estaria en la mateixa situació sense haver-ho confirmat i
gaudint encara del nostre ajut. La Laura ho aclarirà.
L’Olga Cortina porta els números i diners de l’activitat del Carnestoltes, finalment, i li
ho passa tot a la Laura qui ho verificarà tot plegat.
També l’Olga pregunta com està el tema de les samarretes i folre polar que ens havia
plantejat-

Pren acta Nuria Gelabert, transcrit per C. Alañá.
Propera reunió de Junta: 8 maig de 2013
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, n’estenc aquesta acta.
Carme Alañá

