REUNIÓ ORDINÀRIA NOVEMBRE 2019

DATA: 28/11/2019
ASSISTENTS: Jordi Mayné, Carlos Vázquez, Mònica Juan, Sara Garreta, Anna
Bosch, Winus Steenhuisen, Loreto Cabot, Pepe Abel, Jaume de Febrer i Gemma
Puerto
PUNTS A TRACTAR:
1. Festa AMPA
2. Reflexions post-assemblea
3. Activitats 2n trimestre
4. Concurs de punts de llibre
5. Cursa solidària
6. Treballs de Recerca
7. El Fil
8. Etapes
9. Bizum
10. Temes per parlar amb Oriol Blancher
11. Altres
ACORDS:
1. FESTA AMPA:
Tenim 300€ pendents amb la casa de colònies on vam fer la festa per gastar d’aquí
al març (10€/pax). Ho podem oferir a l’escola per si ho volen aprofitar. També
podem regalar-ho al Casal dels Infants.
El Jordi Monge negociarà amb la casa per veure per què ho poden canviar (nit,
dinar...)
2. REFLEXIONS POST-ASSEMBLEA:
Es proposa fer reunions de junta obertes a pares/mares que vulguin assistir-hi, per
fer-les més transparent. Es pot convidar la gent de forma puntual, amb comissions
concretes perquè s’acabin incorporant de manera permanent.
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Es proposen fer reunions extraordinàries un cop al trimestre obertes als
pares/mares on s’escoltin les propostes que vulguin fer. Si fem totes les reunions
de la Junta obertes a les famílies, no seran operatives ni àgils. Hi hauria d’haver un
protocol: els convidats assistents han de tenir clar que poden escoltar i opinar,
però no prendre decisions.
Es convocarà amb ordre del dia perquè la gent convidada tingui coneixement del
que es parlarà a la reunió.
Si treballem per comissions, podem delegar algunes tasques en col·laboradors.
Per tant, enviarem correu electrònic amb ordre del dia per convocar. També es
penjarà a les xarxes socials.
3. ACTIVITATS 2n TRIMESTRE:
23 gener: documental en família
Febrer (cal concretar data): club de lectura amb El fill de l’italià, de Rafel Nadal.
6 març: intercanvi de llibres
Gener: xerrada amb Lluís Ballesté, de la Universitat de les Illes Balears, sobre accés
dels menors a la pornografia.
Març: xerrada. Podem fer una enquesta a les famílies demanant interessos per fer
xerrades. Hi ha una proposta concreta per a la xerrada del març: trastorns
alimentaris.
4. CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE:
S’enviarà correu amb les bases del concurs el 16 de març.
3 abril: últim dia per presentar els punts de llibre a concurs.
14 abril: portar-los a la impremta.
Votacions: durant la Setmana Santa
23 abril: lliurament premis.
5. CURSA SOLIDÀRIA:
Mirarem si pot ser el 10 de maig.
S’enviarà correu a les famílies demanant que poden fer donacions.
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Cal decidir quina organització serà la beneficiària del que recaptem. Ho parlarem
amb Mònica Velasco perquè hi hagi un vincle amb la matèria de Valors ètics.
6. TREBALLS DE RECERCA:
S’ha començat a publicar algun treball a El Fil.
La comissió estarà formada per: J. Mayné, L. Cabot i S. Garreta.
Es demanarà a la direcció de Batxillerat que ens comparteixi el Drive dels treballs
que han obtingut un 10 de qualificació.
7. EL FIL:
Demanen 2 articles cada 15 dies. Enviarem reflexió post-assemblea, demanant
participació.
Proposem anar penjant notes informatives per donar a conèixer activitats a través
de El Fil.
8. ETAPES:
Infantil: va agradar molt fer la festa de benvinguda de P3 a la festa de l’AMPA, però
van haver-hi poques famílies de P3.
A P3 fa molta calor a les aules. Estan demanant pressupost per opcions que evitin
la calor tan extrema.
Estan molt contents d’haver introduït la fruita per esmorzar.
Primària: S’ha donat més importància a la celebració de la castanyada.
Es van fer unes colònies de mestres per cohesionar el claustre que van anar molt
bé.
Van quedar contents de les colònies que van fer els alumnes de 5è amb altres
escoles. Però l’objectiu de relacionar-se amb nens d’altres escoles no es va
aconseguir.
Nit de les Arts: l’any passat van quedar places lliures. Tenen intenció de fer-ho
accessible a més gent.
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ESO: pendents de parlar de la cursa solidària.
Batxillerat: a finals de maig es farà el crèdit de síntesi perquè les recuperacions són
al juny, en lloc del setembre. Això coincideix amb la festa de graduació dels
alumnes de 2n de Batxillerat. S’ha demanat que ho ajustin perquè els germans dels
graduats puguin assistir a la festa. Estan mirant de canviar la data de la festa.
Ens preocupa que els calendaris de Batxillerat i ESO no estan fusionats, com si no
hi hagués coordinació. No hi ha un calendari on tota l’escola pugui consultar totes
les activitats que s’organitzen a les diferents etapes.
9. BIZUM:
Parlarem amb La Caixa a veure si podem tenir Sistema de pagament Bizum.
Podríem tenir un mòbil que ens permetés fer aquests pagaments, a través de
Bizum.
10. TEMES PER PARLAR AMB L’ORIOL BLANCHER:
•

No entenem la pujada de 86€ a 116€ al mes per la classe d’instrument i la
reducció d’un dels dos concerts que es feien. Han apujat el preu, però en
canvi no fan concert. No hi ha coherència.

•

L’Eloi demana que, quan necessitem la sala d’actes, hi anem abans de les
17h.

•

La compra d’entrades per a la cantata de 3r i 4t s’ha de fer diferent. És
important canviar el sistema de compra a una hora en concret (17h).

•

Protocol assetjament.

•

Educació en l’afectivitat i trastorns alimentaris: organitzar xerrades per a
alumnes.

•

Visites família-escola en funcionament.

•

Calor a les aules de P3.

•

Calendari unificat a ESO-Batxillerat.
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11. ALTRES:
•

Sopar de Nadal: dimecres 11 de desembre.

•

Correu electrònic: no funciona, queda bloquejat. Fem servir: ampaipsi@

•

L’Eloi proposa que fem un “curset” de preparació per saber la com funciona
la part tecnològica el que hem llegit. Proposen d’anar-hi, la Montse i el J.
Mayne.

•

Dates de les properes reunions: 16 de gener, 13 de febrer i 12 de març.

TEMES PENDENTS PER A LA PROPERA REUNIÓ:
DATA PROPERA REUNIÓ: 16 de gener de 2020

