ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE
L’AMPA CEIP TURONET
REUNIÓ MENSUAL
Pàgina 1 de 6

Sessió número: 6/2013-2014
Caràcter: ordinari
Data: 1 d’octubre de 2012
Hora: 21:30h- 12:30
Lloc: Sala de professors escola Turonet
Assistència:
Nuria, Laura, Patri, Ruth Raquel Iolanda A, Barbara, Angela Esther,
Esther, Laura Turu,
Turu Carme A.
S’excusa: Salut, Patri
atri quero, Eva

Ordre del dia
1.Presentacio activitats extraescolar d’Aula
d
Venen
en Laia i Vanessa i ens presenten la proposta de projectes formatius per reforç de competències
bàsiques, per suplir 6ª hora, son mestres i estudiants ultim any carrera, hi ha 5 propostes fa 2 any que les
fan al Lola al migdia, pero tamb
bé pot ser de tarda. No s’avança curriculum ni s aprofundeix. Seria una cada
dia i triar. Noves angles i informatica. Dirigides a primaria.
1:Explorar mon:: medi social i natural
2Bojos per les lletres: comprensió i expressió en català cada 3m un centre interès i es treballa.
3 Bit bit informatica
4.Taller de mates: experimental,
experimental enigmes deduccions
5 Angles com el de bojos per lletres, centre interes, fer escenes, webs, pelicules
Grups: minim de 10 i maxim de 12 s’agrupen per cicles.
Preus:45 el trim 1 hora setmana i quota material de 15 euros total, 5 el trimestre domiciliació trimestral, o
sigui 15 al mes. PC de l’escola tot i que hi haurien solucions.
Bon dia i Turotardes es acollida amb activitats dirigides i monitors. Minim 15, es pot parlar si no arribem.
Inclou 2 monitors.
Reunio informativa del Casal es dia 18 a les 19:30.
Reunio Colonies
nies Lola 17 a l es 20:30
2. Informació Consell Escolar
El dia 3 de juny 17,30 hores es va fer reunio Consell Escolar amb el següent ordre del dia:
-Proposta de Calendari escolar
-Normativa entrades/sortides, les NOF – PEC/Proposta de places estructurals /Informacions
Informacions variades: Casals
estiu, LOMCE, llibres de text,plantilles,matricula...
També quedarem per posar data pel darrer consell a finals de juny, serà el de la Memòria de Curs.
Rebem el PEC amb les NOFC de l'escola.
l'escola També el projecte de direcció. Bàsicament perquè faran falta per
un parell de punts.
Voluntaris p3 : Laura. Ruth,
3. Activitats Extraescolars:
19 jornada inscripcions
Memoria ampa:Vocals:
Vocals: han d’enviar
d’env
nos un resum de com ha anat l’activitat, nombre d’inscrits altes i
baixes.
aixes. Valoracio de com ha anat i propostes atenir en compte pel curs vinent. El consell que ho tractara
sera segurament el 15 i per tant necessitem el
el resum abans per poder lo enviar.
Si hem de fer difusió, el quadre
dre d’activitats hauria d’estar
d estar el mes ajustat possible de dies i preus i objectius
de cada activitat. I dir quan seria al setembre la jornada d’inscripcions.
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a. Anglès
Resoldre el dubte de : durant la jornada intensiva del 9 al 20 de juny les classes d'anglès com ho
faran, si seran els pares els que els portin, i s’hauria davisar.
Proper curs:La
La Iolanda va demanar classes aqui, però tarda i mantenint dos grups que canvien de
nivell a mateixa hora, 57 euros mensuals i sense matricula i va dir Andy que en ppi si. Quan vam dir
que obriem l oferta tots llavors va entendre que era a les altres escoles,
escoles i no era el que volem.
Oferirem: aqui tarda comptant 2 grups i els que puguin obrir, dimarts i dimecres son els dies i cal
ca
saber espais. Gestio de pagaments
pagam
ells. No es paga matricula. Al Consell no es va posar problemes
En tot cas, si no es fes a escola, necessitem confirmar preus i logística, si serà igual q aquest
curs.Resum
Resum reunió feta i proposta a escola. Caldria quadrar dies i espais, tenint en compte que
també oferim Turotardes.
b. Activitats migdia
i. S’ha de parlar amb Cristina pels horaris i dies possibles Preguntar disponibilitat migdia.
ii. La Iolanda exposa que si aixo implicaria
implicari descomptar l estona de menjador,
menjador al migdia no hi ha
conserge. Caldra fer obertura de portes.
iii. Aula:les oferim totes?
iv. Magia:. Laura Turu vocal. divendres màgia 18 euros mensuals per cicle
cicl 8 alumnes minim.
cal trucar empresa per grups i disponibilitat, preus.
v. Cal parlar amb escola per les aules de migdia i per tant dies possibles
c. Dansa
El dia 6 de maig havíem d’avisar a Iolanda. A tenir en compte Contracte Yolanda: cal avisar cecoc
de l fi i inici.( Fins quins dies i al setembre des de quan lligat amb extraescolars)
d. Piscina
L’Esher
sher ha passat la llista a l’Avelina i li ha de passar a a Laura
L
de tresoreria.
tresoreria
Reforç monitoratge. Avelina i 1 monitora d’aula. Les monitores cobren net 8 euros hora.
SQ: dimarts i 20 places pot oferiri a les 5:05 es just. 3 de 6, cal esperar si hi ha vacants a altres
coles i col·locar el dia que els altres no omplin,
omplin uns 300.. es molt just, no serà curset sencer.
Q Sport: uns 400 euros, perque hi ha el vitge autocar, parlar hi.
e. Intensiu:
ha posat malalt abans de començar el curset.
Hem de retornar diners a un inscrit d’intensiu que s’ha
f.

Handbol:
Aclarir quan començara al setembre o a l’octubre.
l
Respecte dies i preus, igual. S’estan fent
samarretes per fi de curs i recollida de fotos.
Setembre, Iolanda fer contracte
contr
des de setembre fins juny

g. Acollida Matinal i Turotardes.
S’ofereix tots el dies. Aula
A
ha enviat r proposta i preus.Ens
Ens demanen que fem difusio abans de
vacances les
es inscripcions.
h. Resum de consergeria
Aquest trimestre ha funcionat amb normalitat, l'extraescolar d,angles em va trucar
truc
per oferir
classes fins a finals de curs i jo vaig parlar-ho
parlar ho amb la vocal (la Yolanda), els hi vaig comentar que al
començar la jornada intensiva a l, escola, ho haurien d,oferir a nivell personal als pares.
Avui dia 3 s,ha realitzat les portes obertes per als nens de handbol, han fet un partit pares contra
nens, i a l,ultima estona els he ubicat a la classe de P4 amb permís del Joan perque els hi ha passat
un Powerpoint molt xulo que ha preparat el David.
Divendres 6 hi haurà les portes obertes per als pares de les nenes de dansa ( ja hi aniré)
Pel que fa al material de farmaciola, encara queden prou existències
xistències per començar al curs
cur
vinent.No
No he rebut cap notificació per part de l,AMPA, però entenc que aquesta es la ultima
setmana de la meva tasca. Dilluns
Dillu li entrega la clau a l,Albert.
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2. FESTA FINAL DE CURS:
La Patri s’ha reunit amb el Josep Pastor,però al final no pot. Li pot comentar a algun pare de primer. Porta:
salut i patri poden estar cobrant tikets, vindra conserge i se li ha d’explicar, ho faran a la cuina la cuinera
nostra – tanquem el passadis? Bocata
Boca amb bossa i patates i 1 beguda.I dos nois de so i el Toni porta PC
Aigua .
onitores a cada banda i al moment de
d sopar ajudaran a repartir.
Monitores
S’ha d’anar a comprar el cava i coca. Cal crida per voluntaris per repartir les coques , es pot fer abans o el
mateix
eix dia, encarreguem samarretes.
Microfon: Barbara
Si plou ens traslladem
HI ha un pare voluntari que portaria musica. Seria l’estona
l’estona de menjar, don treiem l’equip estona: la del
sopar, muntar ho podem muntar la carpa i bola 3x3. Dir li a Maria Jose que ok
Una de les carpes es va fer malbé el dia de mussols.
Obsequis.
actuarà.
amb els seus pares, i sortirà algun pare.
P3 s’han apuntat 132 nens i p3 actuarà.Assajaran
Cada taula que s’agafi les begudes.
Cal demanar un altre focus
Enviat mail dies venda i preus amb retol
El final del curs ja és aquí i com no, la corresponent FESTA, que serà el divendres 20 de juny a les 20:00h.
20:00h
Us adjunto el rètol que es penjarà a la porta de l'escola, per tal que tingueuu la informació corresponent.Però
corresponent.
com sempre hi ha dubtes al
respecte, us comento
mento el punts més importants:
1.- ENTRADA: El tiquet d'entrada és obligatori per a tothom, (excepte els bebés). Són 3€ i es vendran anticipadament i el dia de la Festa.
2.- SOPAR: És optatiu, des de l'AMPA oferim un menú, però podeu portar el sopar o
venir sopats.3.- MENÚ: Aquest any hi han canvis , NOMES hi haurà MENU BOTIFARRA.
Bocata Botifarra (botifarra Gran de 200gr. ) amb pà amb tomaquet, fet al cole.
Safateta de Patates Fregides 1 Llauna de Refresc (Coca-Cola o Fanta)
Café per Adults i Gelat pels nens
4.- BEGUDA: Aquest any , i per tal d'evitar malentesos,, la beguda serà individual, i s'entregará amb el ticket del Menú.
5.- COCA I CAVA: Com cada any l'AMPA convida a tots els assistents a Coca i Cava.
6.- NENS: Per tal d'evitar
d'evitar incidents i/o desperfectes, hi hauran dos monitors/es que vigilaran els patis. Peró de tota manera Us recordem que
els nens han d'estar
'estar controlats pels pares.
7.- AMPA: Només recordar-vos
recordar
que AMPA som tots, i que entre tots hem de fer que aquesta Festa
Fest sigui això: una festa i que la puguem
gaudir tots plegats. Alguns anirem amb samarretes taronges, però tothom pot donar un cop de mà!
8.- VENDA TICKETS SOPAR:
SOPAR: Com que el sopar ens el porta una empresa de Catering, hem de tenir molt clar el nombre de comensals per fer
la comanda. La venda la farà la el Josep Pastor i Patri Cobo.
Els dies de venda seran aquesta setmana 4,5 i 6 de juny a l'entrada i sortida delDIVENDRES 6 DE JUNY ÚLTIM DIA DE VENDA,
estarem al banc que hi ha a dins del cole.
Gràcies a tots.
Patri Cobo
xpam@hotmail.es

•
•
•

Tenim una porposta d’un pare de la classe de l’Bel, que s’ofereix a portar el tema.
Assajos lliures a casa
a p3_ Barbara.
Enviada difussio de balls i graella d’assajos.

Des de l’Ajuntament
Ajuntament em va trucar la Montse Pons per avançar els papers que ens demanaran:
o Autoritzacio de lescola: ja la tinc.
o Copia de Assegurança de Responsabilitat civil i del rebut.
rebut. Demanat a Laura Lopez.
o Una farmaciola ( serveix la de lescola)
o Informacio dels espais: fet.
o Ens enviaran normativa: no alcohol, no fumar.i
fumar.i la confirmació i distribucio del material:
s’encarrega del tema Nuria Ruestes de l ‘Ajuntament.A traves de RAqeul Boj a lreunio
vam recordar tema focus i conserge.
o Monitoratge a lfesta.
o A la reunió AMPES van dir que no oferien pla B, que s’hauria o anular la festa si volem si
plou..o improvitzar com l’any
l
passat...
o Escaleta final
o Coca i cava?
o Obsequis i jubilacions
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o
o

Difusio
sio que cal fer
Informacio especifica dels P3_ Barbara.

3. Menjador
•
•
•
•
•
•
•

Informar a Cecoc de la necessitat de canguratge quan hi ha reunions
reunions de curs, inclosa la de p3,
perque es un despiporre...
Contracte Yolanda
Tema tikets i preus com anira per poder informar a reunio p3.
Moneder electronic vindra algu per explicar ho, caldra tenir les dades dels pares( pin i carrega,
clicant el nom nene
e i calendari de dies)
Unesco ha condecorat a cecoc audsolan de reocneixemnt cuina catalana
Patri vol fer una reunio amb Patri, olga, pep per explciar funcionament de menjador
Signatura del contracte cecoc

4. Socialitzacio
Dina a4 ja ha fet la comanda. informar de la reserva: del 30 de juny al 4 de juliol.
Data porposta de reunio..el mateix dia que la reunio de direccio.
Cal trucar a una editorial per encarregar quadernets de 5 i 6:
6 Fet el Mail de Comanda quaderns Cicle
Superior Escola El Turonet de Sant Quirze del Vallès
La Conxiat ha fet un estudi.de
de una previsio del que costaria
a el canvi de llibres:7636. Trobar data de Reunió
sobre els llibres de text, la socialització,
socialització, la bossa de llibres etc. Hi ha renovació per part de les editorials i
les lleis i caldrà veure com ho fem. També hi ha com cada any la part dels nens que han perdut un llibre i
no l'han reposat directament. Segons La Cristina, Normalment llavors els
ls fem un rebut i l’escola ho
comprava a dina4 com els que s'han reposat per "desgast". De moment només m'han passat 1 de 4rt.Els
altres l'han reposat directament els pares.
Segons Cristina: L'escola Lola Anglada demanava contactar amb vosaltres sobre com ho haviem iniciat, els
he passat el mail d'en Gasulla. El que tenim esta a la nostra web.
A banda, cada any hem de parlar amb dina4 perque ens diguin quan es pot anar a encarregar llibres i
recollir-lo.
lo. Necessiten les llistes de llibres
l
i les ha de pssar l’escola..aquest punt es important que no es
retardi perque si no la lllibreria tb fa tard..tema recurrent...Quan la tinguin poden dir nos
no els dies
d’encarrec
encarrec i de recollida del setembre
setembre i llavors noslatres hem d’avisar els pares ara
ar abans de fi de curs.A
veure que mes implica el tema de socilaitzacio,
socilaitza
si hi ha mes canvies etc.

5. Fotocopiadora
La Cristina ens pregunta fins quant tenim
teni el renting o el contracte
acte de la vostra fotocopiadora.
fotocopiadora Es que
sembla que el Departament
ment ha fet un conveni amb Movistar
Movistar i posiblement ens en portaran una, no sabem
ni les condicions ni si és en color, ni res, però potser podrem reduir despeses per aquí... o al menys
preveure de no renovar rentings.
rentings Laura Lopez parla amb Ballena

6. Inici curs i Propers P3
Dia 17 de JUNY a les 17 hores: Reunio per pares nous
Entre el 10 i el 13 de juny fan la matricula de p3. Per tant els hem de donar els nostres papers i si voleu que
els donem mes info.Serien:
Serien: Inscripcio AMPA, Inscripcio menjador ( la donen a escola que jo sapiga) , lo del
compte bancari i lo de LOPD, proposta extraescolars.
extraescolars El 17 de
e juny a les 17 hores primera reunió a la classe
p3. Demanar canguratge.Qui
Qui pot anar ?Laura, Ruth.Informació a dur: pares nous. tema
tem llençolet, ens en
queden oi? Els vendrem al setembre oi? Important: recollida dels correus i selecció del pont si pot ser,
perquè els haurem d’anar informant de coses de cara a linici de curs.

7. Colonies
La reunio informativa de colonies es fara segurament al Lola o o Taula perque es on hi ha mes inscrits. Ens
avisara aula. proposta de data és dimarts és dimarts 17 de juny a les 20:30
Desde Junta enviem mail a cecoc de hores canguratge.
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8. Casal Estiu
Han de quedar la
a Patri i la Patricia Quero pel tema repas menjador com cada any.Aula
any.
ens demanava una
serie de coses i que s’han
han anat gestionant:
Reunio informativa, 18 de juny a les 19:30 al menjador.
menjador Reunió informativa famílies: Com cada any uns
dies abans de començi el casal ens trobem amb les famílies per explicar el funcionament del dia del casal,
presentar els monitors i quatre cosetes més. Us sembla bé dimarts 10 de juny a les 20:30 al menjador de
l'escola? I si ens faciliteu projector, pantalla i ordinador com la passada...demanat
passada... manat i cal recordar per si un
cas v adir l’ALbert.
S’ha informat a ajuntament dels espais que es faran servir de cara a la neteja Aula diu: Menjador, cuina,
biblioteca, sala de psicomotricitat, porxo, patis, lavabos biblio,
biblio, lavabos costat menjador i lavabo mestres
rebedor abans de menjador. Important alhora de sol·licitar l'escola a l'ajuntament per neteja durant el
mes de juliol. Nosaltres mantenim l'espai endreçat i el menjador i cuina escombrem i el deixem endreçat
cada dia. Patri, crec que desde junta i vocalia heu de fer aquesta demanda a l'ajuntament. fet.
Enviada la normativa
mativa de riscos i pla evacuacio,Aula
ev
Aula diu: Conveni ajuntament: La Cristina ens va dir que
s'havia firmat un conveni amb l'ajuntament per l'ús d'espais
d'
municipals. Crec que nosaltres(
nosaltres aula) com a
empresa us hem de facilitar assegurança contractada i vosaltres com a Ampa ens heu de facilitar plà
d'evacuació i prevenció de riscos dels espais utilitzats.
utilitzats
S’ha demanat escola que visi al sr de l hort de que aula es fa carrec de lhort aquells dies.Hort:
dies.
Hem tornat
a demanar de tenir cura de l'hort durant el mes de juliol. Aquesta activtat la faran els més petits a primera
hora i no sé si vosaltres
ltres com a Ampa heu d'informar a l'avi que té cura o és l'escola qui l'informa.dit
l'informa.
a
escola.
Menjador i cuina: Heu d'informar a CECOC que farem ús de l'espai i utilitzarem la vaixella per el nombre de
nens/es que tinguem diàriament (encara no sabem el número
número exacte perquè no s'han tancat inscripcions), el
rentaplats i microones. Tot aquest material és de l'Ampa i nosaltres amb tu Patri ( Quero, nova vocal Casal)
fem inventari del material que utilitzarem per si per qualsevol cosa es fa malbé (mai ha passat)
passa que ens em
fem càrrec. També si ens deixen utilitzar escombra i fregona i cubell estupendu sino portem els nostres.
L'últim dia de casal ens trobem (Patri tu podràs?) us ensenyem com deixem les instal·lacions per deixar
constància de tot ok i us tornem la clau.
Codi Alarma: L'any passat utilitzaven el codi d'alarma de l'ampa, no sé si aquest any serà igual o canvia.
També necessitarem un joc de claus.

9. Valoracio mussols
Molt bona l escola esta molt contenta.
A la web estan totes les fotos.

11.Reunió AMPA's
26/05/14. Va ssistir Raquel Boj
oj que va enviar el resum.

12.Altres
•
•

Tenim gots reciclables, d’un euro
Confecció comissions .Menjador,
Menjador, Extrescolars, Festes vàries, Tresoreria i Difusió) URGENT de cares
proper curs.

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

