
Acta REUNIÓ AMPA.

Dia: 9 de setembre de 2014

1.      Llista de representants de l'Ampa Solc pel curs 2014-15

La presidenta passa un llistat a tots els assistents a la reunió per comprovar

quins  delegats  i  altres  membres  de  l'Ampa continuaran  en  actiu  aquest

proper curs. Es demanarà als delegats que deixen el càrrec que busquin un

substitut, com a molt tard a la reunió pedagògica de la seva classe.

També es busca un/a segon secretari i un/a segon tresorer.

La nova responsable de comunicacions serà la Sílvia Rincon.

2.      Repàs de la reunió amb direcció de l'escola del 16 de juliol

Es fa un resum dels temes tractats i dels acords presos, que es tornaran a

repassar als següents punts de l'ordre del dia quan s'escaigui.

3.      Aprovació de la Declaració Anti-LOMCE

L'AMPA  aprova  la  declaració  redactada  (annex  a  aquesta  Acta).  Es

presentarà a la FAPAC (se n'encarrega la Marta Casar) i les representants al

Consell  Escolar  la  presentaran a aquest  organisme,  amb la intenció de que

l'Escola s'hi afegeixi. Cal consultar a l'Escola el procediment per introduir-la a

l'ordre del dia del proper Consell Escolar.

4.      Reunions  de  classe  d'inici  de  curs:  presentació  de  l'Ampa  per  part  dels

delegats

La Mercè llegeix un escrit de presentació que es passarà a tots els delegats

perquè el llegeixin el dia de la reunió pedagògica d'inici de curs de cada

classe. Es demanarà a l'Escola que ens permetin fer la presentació a l'inici

de  la  reunió.  Posteriorment,  els  delegats  faran  arribar  a  tots  els  pares

l'escrit, amb les seves dades de contacte.

5.      Extraescolars

a.      Anglès:

De moment hi  ha 23 sol·licituds, però els grups encara no estan del  tot

formats. Tot i això, ens consta que hi ha pares que volen apuntar-se i que no

han presentat encara la sol·licitud. 

S'acorda:

- al correu que s'enviarà a totes les famílies de l'escola en nom de l'Ampa, amb

diversos  recordatoris,  s'indicarà  la  data  de  la  reunió  de  presentació  de

l'activitat d'anglès



- a les famílies que han formalitzat la preinscripció, se'ls hi enviarà un correu

electrònic informant-les que l'activitat començarà a l'octubre (per tenir temps a

acabar de fer els grups)

b.      Migdia:

De moment hi ha molt pocs inscrits, s'esperarà a que es facin els dies de

portes obertes, teòricament tothom s'apunta durant aquells dies.

S'acorda intentar fer una reunió entre els professors de les extraescolars, els

responsables de l'Ampa i l'Escola.

S'intentarà que hi hagi un pare responsable per a activitat, i acordar un mínim

seguiment de les activitats.

c.      Teatre:

De moment els 2 grups que es faran (parvulari  i  primària) son una mica

justos.  S'espera  que  s'afegeixi  algú  més  durant  aquestes  primeres

setmanes. 

S'acorda:

 - al correu que s'enviarà a totes les famílies de l'escola en nom de l'Ampa, amb

diversos recordatoris, s'indicarà la data de la reunió de presentació als pares

i portes obertes als nens de l'activitat de teatre.

- a les famílies que han formalitzat la preinscripció, se'ls hi enviarà un correu

electrònic informant-les de que tots els nens estan convidats a la sessió de

portes  obertes  (encara  que  els  pares  no  vinguin  a  la  reunió)  però  que

l'activitat començarà a l'octubre (per tenir temps a acabar de fer els grups),

atès que el segon dimecres de classe és festiu.

d.      Esportives

De moment no hi ha cap grup format totalment, però també esperen que

s'animin les inscripcions en començar el curs. Primària comença el 15 de

setembre, es parlarà amb l'Escola i Servisport de començar (anys propers)

tothom a l'octubre.

L'Escola ha parlat amb Servisport i li  ha transmet els punts tractats a la

reunió  Ampa-Escola  del  16  de  juliol.  Tenim  pendent  fer  una  reunió

Ampa/Escola/Servisport per concretar aquests temes.

Nota: s'acorda que els responsables d'extraescolars  ens coordinarem com a

una comissió per tal de tractar tots els temes que surtin i organitzar millor la

informació que arriba a l'AMPA a cada reunió. 

6.      Calendari de Consells Escolar i Rector del primer trimestre

Encara  no  hi  ha  dates,  els  representants  en  reben  notificació  unes  3

setmanes abans.

La Mercè transmetrà a l'Escola l'interés de que un representant de l'Ampa

parli de la Declaració Anti-LOMCE al proper Consell Escolar.



7.      Esdeveniments i festes del primer trimestre.

- Hi ha un nou responsable d'esdeveniments i festes: Marta Riera

- S'han preparat unes «fitxes» per tenir la informació necessària per a cada

festa/esdeveniment, caldrà introduir la informació que ja tenim (Torronada,

festa de la Lluna, festa Fi de curs). S'acorda afegir a aquestes fitxes una

mica d'informació de «condicionants» de la festa (pressupost o preu de les

entrades aproximat, i altres coses que l'Ampa consideri importants). Si els

organitzadors  volen  canviar  alguna  d'aquestes  coses,  abans  hauran  de

parlar amb l'Ampa.

- Per la Festa de Benvinguda, es buscarà un espectacle alternatiu de cara a

l'any vinent.  S’acorda que per aquest any i  l’empresa ¾ de Quinze se’ls

demana factura de l’activitat i se’ls pagarà mitjançant transferència.

-  Pel  Mercat  de  2a mà,  encara  no  hi  ha  data.  Les  responsables  es

comprometen a tenir-la a principis d'octubre. S'anima als delegats de classe

a informar de l'existència d'aquest mercat a les reunions d'inici de curs.

8.      Propostes rebudes a l'Ampa

-  Scratch  –  programació: s'acorda  començar  per  oferir  a  l'Escola  un  taller

(impartit pel pare que hi ha mostrat interès) i, potser més endavant, una

extraescolar.

-  Participació  en  el  projecte  CITI-SENSE  del  CREAL: l'Ampa està  d'acord  en

presentar-ho a l'Escola

-  Participació  a  l'escola  durant  la  setmana  de  la  ciència: s'acorda  oferir  a

l'Escola algun taller o activitat (impartit pel pare que hi ha mostrat interès).

9.      Altres:

- S'acorda fer actes resumides que es puguin penjar i fer públiques, i que els

delegats passin als pares un link.

- S'acorda anar fent impressions de les actes per guardar una còpia en paper.

- S'acorda afegir com a 1r punt, a cada ordre del dia, l'aprovació de l'acta de la

sessió anterior.

- S'ha preparat una fitxa de responsabilitats d'ús (a sol·licitud de l'Escola) per a

omplir SEMPRE que fem una activitat a l'Escola (de l'Ampa, de grup de pares,

…). Es farà arribar a tots els pares via delegats i estarà disponible al blog de

l'AMPA.

- S'acorda fer les reunions de l'AMPA mensuals, amb una durada d'1h-1h.30 i

que la presidenta exerceixi de moderadora. Es faran, alternativament, a l'Escola

o a algun lloc de les Corts de fàcil accés. Si algú té una proposta d'un bar ampli,

tranquil i ben comunicat, s'accepta.

10.Data propera reunió: Dimarts  7/10,  al  Taller  de Tapes (Travessera de les

Corts, 64), de 20 a 21.30h. 


