ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE
L’AMPA CEIP TURONET
REUNIÓ MENSUAL
Pàgina 1 de 4
Sessió número: 10/2012-13
13
Caràcter: ordinari
Data: 8 de maig de 2013
Hora: 21:30h- 12:00
Lloc: Sala de professors escola Turonet
Assistència: Ruth, Raquel Boj, Laura Turu, Xavi, , Josep Antoni, Patri Cobo, Xavi Z.,
Esther Núñez, Rosa Abella,, Abel Núñez, X. Ballena, Núria Gelabert, Carme Alañá.
S’excusen: Eva Cabarrocas, Pilar Bastidas, Olga Cortina, Ana Casado,, Laura López

Ordre del dia
1. Informacions de la Reunió d’Ampes:
a. Cal fer Signatura conveni subvenció any 2013.
2013 16000
000 euros a repartir com sempre.

b.
c.

d.

e.
f.

g.
h.

Proposta a pares i mares per formar part de la Comissió de Treball del CEM per
elaborar el Mapa Escolar del municipi:
municipi ha d’haver representants de pares,
mestres, directors, membres consell.
consell Com a pares s’han presentant de l’Onze i
del Purificació.
Casals d'Estiu i Festes de Final de Curs:
Curs no tindrem problemes de material perquè
els altres fan la festa el 15 de juny.
Proposta d'activitats musicals de l'EMM com extraescolars,, la idea es fer poble i
que tot es pugui parlar, possibilitat de fer coral, volen fer un pro
projecte a nivell de
3r i 4t de cara al curs que ve.
Informacions activitats formatives de Diputació. Les Ampes interessades en
realitzar l’activitat aquest curs, haurien de comunicar-ho
comunicar ho el mes aviat possible,
per poder organitzar-la.
organitzar la. També es pot plantejar l’activitat de cara a setembre,
octubre o novembre del proper curs.
Jornada de bones pràctiques. Nosaltres vam
vam ser els únics que vam enviar fitxa.
El regidor va valorar
valora les activitats compartides d’Ampes. Va demanar
posicionament jurídic,
jurídic que totes les activitats estiguin aprovades pel Consell
C
Escolar i apareguin a les NOF, ha de ser regulat.
Ens passen un model per elaborar els estatuts de la Federació.. S’ha tornat a
engegar el tema.
Al Purificació estan molt descontents amb la supressió de la línea.
línea Nosaltres hem
d’estar atents al tema, ja que pot haver una altra davallada d’aquí 2 anys. El
regidor ja va dir que
qu de 2n institut ens oblidem. La idea de l’Ajuntament és fer
aules d’institut dins de l’escola, agafar Onze i Lola i fer allà 4 grups d institut.

2. Informacions del Consell Escolar
•
•
•
•

S’ha aprovat la normativa d’expulsió.
S’han aprovat els pressupostos.
S’informa d’altes
ltes i baixes alumnes. P3 està ple. Dos escoles han quedat sense una
línea, els nens s’han redistribuït a Taula i Lola.
Queixes a Telefónica..
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3. Colònies i casal d'estiu
•

Sembla que finalment les colònies d’estiu a Àger, es podran dur a terme tot i que hi
ha 18 inscripcions i calia arribar a 20.
20. Les mantenen en principi i esperen,que
esperen,
s’apunti
algú més encara. Les dates seleccionades
seleccionade seran del 15 al 25. Es poden inscriure
encara. Seran Grups de 6,7 i 8 i després 5 i 6è. Hi ha molts germans.

•

Dilluns passat es va fer la 2ª reunió informativa del Casal a l’escola.. La data inscripció
acaba el 10,, per és probable que s’hagi
s’
d’allargar. L ‘Eva sol·licita establir un circuit
per la gestió d incidències i comunicacions durant el casal, especialment quan no
estigui Albert. Estem d’acord en fer uns circuits bàsics de coordinació, tot i que hi ha
aspectes que ja són molt regulats o establerts.

4. Festa fi de curs: en marxa!!!
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Sol·licitud a l’Ajuntament feta.
Obsequis: es jubilen el Jaume i Maria Lluïsa(
Lluïsa llibre i ram)
Paguem el sopar de monitors ( fins ara handbol i menjador. Afegim dansa, consergeria
i equip de so).
Cal parlar amb 6è, que paga el sopar dels profes.
p
La Patri parla amb la Inma (mare
pont)
Balls: els de P3 encara no se sap si actuaran, perquè el Joan encara no ha parlat amb
Direcció.
Dansa sortiran de 5 en 5 els petits i les mitjanes amb Gara faran una cançó.
cançó
Comandes:
o Equip so: pressupost de 400 € .David Marcos Landry, ex
x alumne Turonet.
Turonet
o Coques
ques s’ha limitat( Josep)
o Cava 60 ampolles, també demanat (Ballena). L’Abel potser troba una
contraoferta de cava, esperem resposta, a mñes el Xavi diu que no li va tant
bé fer les gestions.
Passar escaleta festa a Patri.
Sopar:
o Preus: demanat ja a CECOC, en teoria igual, eliminem vi i fem comanda extra
de refrescos (l’any
(l’ y passat es va acabar la beguda) Important: no treure
beguda fins que surti fideuà i repartir-los
reparti
nosaltres.
Preus:
3 i a part menu de 6€ i 9€. Els Bebéss no paguen.
o Entrada tots 3€,
Conserge.
Rètol Patri, s’encarrega
encarrega de fer-lo i penjar-lo i passar-lo
lo per penjar a la web.
Tiquets:: encarregats també. Venda: la setmana
na del 3 de juny fer venda mati/tarda
mati/
i
el divendres. També oferir-ho a traves de pares pont: si algun pont vol fer la venda es
e
pot fer.

5. Relleus:
•
•
•
•

Ens cal pensar seriosament en relleus per la festa de fi de curs.
També calen relleus per la Sandra i la Marta, de la comissió de festes
Per la vocalia d’anglès i per a les reunions amb Direcció.
Carme: fer algun rètol simpàtic per demanar ajuda.

6. Extraescolars proper curs.
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•

•

•
•

HANDBOL: Turoneig: 16 juny.
juny És massa tard, però hi havia molta demanda del pavelló
perquè s hi fan moltes activitats. S’ha enviat mail a tots els clubs a veure qui s’
s apunta i
llavors es veurà si es fa o no.
DANSA: com ara handbol entrena al pati,el grup de la sala
sal de música
sica pot estar a la sala de
psicomotricitat.. Els pares li faran un obsequi a la classe. Laura: detectar si tenen intenció
de repetir el curs que ve.
ANGLES: L’Ana deixa la vocalia.
o Tenim propostes a avaluar: Ruth-Kids
Ruth
and us, Eva-proposta
proposta d’aula.
PISCINA: acaba el 30 que es fan portes obertes, les autoritzacions són les mateixes que
l’altra
altra vegada. Calçat, han contestat 5, no cal autobus. Esther preguntarà.
o 1baixa,
baixa, comunicada aquesta setmana, queden
ueden tres dies i la demostració.
demostració 20
inscrits actualment.

•

INTENSIU: no es pot fer a SQV, perquè ens
ens donen només 3 dies a la setmana, i no 5.
o Es demana a Can llong
o Preus:
 Calculs: comptant 25 inscrits sortiria a 130€
€ 10 dies. Per 20 sortiria 140€
aproximat.cal definir ho be encara.
 L’any passat eren 100€,
100€, aquest any afegim monitoratge. Els germans
paguen igual.
o Places limitades 50.
o Dies inscripció 22 i 24 de maig.
o Horari activitat: de 16:1h5,
16:
hem de sortir a les 15:30h del cole. Dura 45 minuts,
berenen i tornen, arriben cap a les 17:45h.
o Decidim preguntar també el preu d’aquests 3 dies a SQV, per decidir.

•

PROPOSTES
'acaben algunes extraescolars i s'ha de preparar el quadre extraescolars curs
o S'acaben
vinent . Carme enviarà un mail als vocals amb al info que es necessita per la
memòria i Quadre
uadre perquè el preparin els vocals.
o Tenim propostes extraescolars de:

Música,
úsica, l’EMM
 Angles
 CALAIX DE SASTRE
o MILLORES:
 De cara al curs vinent, tenir present la comunicació de dies de colonies, i
festes i actuacions
o Calaix sastre flexible fins 18h (podríem demanar menjador)
o Patri pregunta de dill a dj. Paralr
P
amb direccio i consell.
 Patri menus any que ve.
o Menjador: s’han de fer coses lligades a la inspecció
ó de menjador. En curs.

7. Tresoreria
•

Comptes de Carnestoltes. Cal que s’acabi d’aclarir amb al vocal els comptes finals, està
prevista una reunió. Un cop aclarit, es decidirà la manera de com recollir els 158€
158 que
surten negatius. Els assistents demanen que es presentin els comptes en la propera
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reunió. També pregunten que es fa amb els diners quan sobren, s’aclareix que queda a
l’AMPA, ja que la filosofia és que el que fem, és pels nens i per l’escola.

8. Renovació fotocopiadora
a. (X.Ballena n'està al cas)

9. Vaga dijous
•

Comunicat fet: Benvolgudes famílies,Com
famílies,Com sabeu, aquest dijous 9 de maig s’ha convocat
des de sindicats de professorat i d’alumnes, tant estatals com catalans, una vaga de tots
els àmbits educatius. La FaPaC ( Federació d'associacions de mares i pares de Catalunya)
dóna suport a aquesta vaga. També hi dóna suport el Marc Unitari de la Comunitat
Educativa (MUCE).
La vaga té com objectiu la protesta contra l’avantprojecte de llei d’educació i contra les
polítiques que estan afectant tant negativament
neg
el sistema educatiu.
Us animem a que llegiu amb
am atenció el document que us adjuntem.
El dia 9 a Barcelona a les 12.30h a Plaça Universitat es fa una crida a totes les famílies a
manifestar-se.Com
Com a AMPA donem suport a la vaga i us animem a no portar els vostres
vost
fills i filles a l'Escola.No
No obstant, us comuniquem que hi haurà
urà serveis mínims de
menjador.Respecte
Respecte les activitats extraescolars, us demanem que acompanyeu vosaltres
mateixos als vostres fills directament allà on es fa l'activitat ( piscina, handbol).

10. Valoració St. Jordi
•
•
•
•

•
•

Comptes de Sant Jordi
L’activitat ha sortit positiva,
positiva s’ha
ha pogut invertir en diferents actuacions: regals pels
nens
ns i llibres, donatiu Sam Sam,
Sam compra dels materials etc.
Respecte la venda de llibres:
La venda forta va ser a la sortida del cole, l estina de les morisques. Erem pocs. Al
mati a penes es van fer 100 euros, hi havia varies mares ajudant. Ens
ns vam quedar fins
les 14, i vam recollir i anar cap al cole. A les 15 h ja estavem tornant a muntar tot.
De coques vam tenir unes 11 coques!!! De beguda en vam comprar. Val fer els
mateixos preus que l’’any passat i aqui potser vam fallar. De tota manera els numeros
han sortit. Respecte els llibres de lletra l esfor´ç
esfor´ç potser no compensa, s’han
s
venut
nomes 85 llibres i es una feinada. Es van vendre 85 llibres de Lletra, i hem de pagar
400 i pico euros –Els llibres de segona
seg
ma van funcionar molt bé!
Els comptes estan fets.
Preparades les caixes que s'han de tornar a Lletra a la sala de l'Ampa
l'Ampa.

11. Altres:
•
•
•

El proper dimarts 28 de maig l’equip del Síndic serà a Sant Quirze del Vallès.
Vallès
Fer Rètols se busca.. Relleus.
Els pares assitents de Carnestoltes ens demanen afegir a l’ordre
ordre del dia de maig la
Presentacio de comptes de carnestoltes.

Propera reunió de Junta: 5 dimecres juny de 2013
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, n’estenc aquesta acta.
Carme Alañá

