2019.10.29 Assemblea Ampa
Temes tractats:
1-Aprovació dels comptes de l’any anterior.
La Mònica presenta el document : memòria Activitats Curs 2018-2019), i s’aprova.
2-Presentació de la junta:
-

Presidenta: Yolanda Toledano
Secretaria: Mònica Cabello
Tresorera: Lidia Parreño
Vocals: Jesus Cartañà, Marta Miró, i Belén García

3-Temes varis:
4-Gestió feel esports: Alex coordinador per les tardes i cobrament TPV.
S’informa que aquest any hem contractat a Feel esports per la gestió i la coordinació
d’extraescolars.
5- Reunions de l'AMPA el primer dimarts de mes de 16 a 17h. Començant al novembre
-

Es programa així, però si no hi ha temes es pot anul.lar.

6- Consell escolar:
- Cal escollir un representant de l'AMPA, ja que ha marxat el David Mallafré
- Representants dels pares: estem esperant la info de l'Albert sobre qui va sortir a les eleccions
per substituir les baixes
- Queda pendent escollir representants quan tinguem la informació de l’Albert.
7- Col·laboracions econòmiques amb l'escola:
Quan l’escola necessita alguna cosa ens ho diu, i en base al pressupost que ens passi decidim.
Aquest any col·laborarem amb:
- ordinadors pel cicle superior.
- acondicionament de l’aula de música
8- Canvi de nom a AFA:
Es planteja fer-ho quan tornem a canviar de junta, i haguem de fer els tràmits.

3-Presentació de les COMISSIONS i exposició de necessitats de cada una:
1) Kids market:
- Falta coordinador / a. Valerie s’ho pensa, i potser podria ser ella.
- Es decideix fer només una edició a al primavera.
- l’escola Sant felip Neri vol fer un mercadillo i es diu de parlar amb ells per si podem fer alguna
cosa conjunta. (Jesús)
2) Revista:
- falta coordinador / a, i l’any passat no es va fer perquè no donava temps.
- Es planteja fer un canvis de format.
- Aquest any la coordinadora serà l’Eva Aguilera. i Alicia Gómez també s’apunta a la comissió
3) extraescolars: coordinadora Susana / Mònica
- Aquest any s’ha contractat a l’empresa Feelsports perquè posi un coordinador, l’Alex, que
està totes les tardes de 16.45 a 18. La valoració de moment és molt bona.
- Activitat extraescolar per pares: aquest any es torna a fer ioga amb el Juanfran els dijous.
Les empreses que hi ha son :
-

Associació esportiva de ciutat vella
Feelsports
Alcarrer
Oxford house
Eixos (dibuix i jumping)
Escola de músics
Sona

4) Sostenibilitat i hort: Segueixen treballant amb l’escola i continuen els kits d’aniversari- Es
van fer activitats per la setmana del clima.
Es vol consolidar el reciclatge, i tornar a dinamitzar l’hort.
- Coordinadores: Neus i Júlia
- kits aniversari: Alex i Johana
5) Casals i menjador: coordinadora: Marta, i Mònica col·laboradora
- Hi ha moltes queixes del menjar: no es pot repetir, els fan anar massa ràpid.
- També hi ha queixes del monitores, i l’atenció als nens.
- La Marta farà formació als monitors.
- Es farà una reunió pels pares per explicar el funcionament de menjador, i resoldre dubtes
- També es vol parlar de nutrició, especialment dels esmorzars i els berenars.

- Des de l’empresa de menjador s’ha demanat canviar el format dels pares convidats, i s’ha de
decidir com es farà.
- El berenar d’infantil cal informar als pares que no es pot triar per dies.
6) Delegats: coordinadora Johana
- canvi sistema de reunions: La Johana es reuneix amb l’Albert, desprès amb tots els delegats, i
després ella transmet a l’Albert tots els temes. Falta delegats de 5è. Surt la Laura.
7) Festes: coordinació Anaïs. Necessita reforç.
8) Comunitat i convivència (abans coaching): coordinació Jesús
- Coaching corner: es va fer l’any passat i els diners recollits han servit diners per becar les les
colònies d’aquest any.
- Es repeteix aquest any. S’enviarà dinantia.
- Es vol treballar en accions basades en intel·ligència emocional.
- Col.laboracions: es vol tornar a fer una activitat amb 6è que ja s’havia fet feia uns anys amb
un pare de l’escola (Gerardo Gaal), i que era un acompanyament als alumnes en el seu canvi
de cicle.
- Col.laboracions amb Popart: tenen una activitat que es podria fer la Kids Market
9) Comunicació: coordinació: Yolanda
- Es fan les comunicacions de l’AMPA via dinantia , intentant evitar al màxim els grups de
whatsapp
- Dinantia: Yolanda
- Web i Facebook: es presenta la Daniela Periclo, que es dedica a comunicació i ho pot portar.
10) Xerrades:
Les que es fan costa que vingui gent, tot i que siguin interessants.
Desapareix la comissió com a tal, i si algú troba alguna cosa interessant es proposa i es fa.
- La Johana està buscant per fer alguna d’educació vial
- L ’ajuntament ofereix xerrades: la Claire ho mirarà.
11) Manteniment:
El Matias ja no pot coordinar, tot i que s’ofereix per ajudar.
Es decideix que la comissió no continuï com a tal, i si l’escola necessita alguna cosa i ens ho diu
s’organitza per allò concretament.
12) Subvenció: Jesús

