REUNIO DE LA JUNTA DE L’AMPA DE L’ESCOLA TURÓ DE GUIERA
DATA: 7 DE FEBRER DE 2017 DE 17h a

LES 19:00 h

ASSISTENTS: Ignasi Piña, Cata Rhodius, Laura de la Aldea, Miriam Barco, Sandra Moreno,
Helena Arias, Glória Lozano, Marina Segarra, Ruth Rivera, Albert Turón, Eva Alonso, Tere
González, Miriam Marín, Bea Romero, Anabel Alcaraz i Mireia Lluís

ACTA:
1. Reparacions pendents a l’escola: es fa un recull de més propostes.
- porta d’entrada a l’AMPA (l’Albert demanarà pressupost)
- Passamà a l’escala de l’entrada d’Anselm Clavé al vestíbul de P3 i P4.
- Bancs a l’exterior de l’escola per pares, avis que arriben abans i esperen
- Pas de vianants c/ Sta. Rosa
- cistelles, forats a la pista. Està demanat
La formiga es reuneix aviat per estudiar el recull de propostes i planificar la matinal.
A la propera junta informarà.
2. Espai canguratge, espai AMPA: demà hi ha una reunió amb el tècnic d’urbanisme de
l’ajuntament, per veure què fer amb la sala de l’Ampa, com es pot rehabilitar per fer
canguratge. La idea és fer una reforma definitiva, arreglar el WC. I es demana a un
pare arquitecte que en faci el projecte.
Afegim que aprofitin la visita per ensenyar els vestuaris i exposar el tema dels
passamans, accessibilitat...
3. Casal Setmana Santa: calen mínim 25 nens. Ja s’ha demanat permís a l’Ajuntament, i
està aprovat pel Consell Escolar.
4. Carnestoltes: l’ Ampa posarà 300 euros per a poder guarnir la carrossa / furgo que
acompanya la comparsa amb la música. La comissió diu que és molt poc, però no es
pot posar més si volem que hi hagi partides per a altres activitats i festes.
Cal tenir present i estar al cas, si l´ajuntament ofereix subvenció per aquestes activitats
i poder recuperar part de la inversió.
S’explica que hi ha una família que ofereix la seva furgo més remolc de forma
voluntària.
Ja s’ha fet la instància. Els propers cap de setmana es faran els assaigs a la pista.
Hi ha apuntades 217 persones fins al moment.
5. Menjador: es pregunta quan es fa ús del vídeo, perquè hi ha peticions de pares que
observen que es fa ús massa sovint i que també es posa en dies que no plou. Es
preguntarà a la coordinadora.
S’informa que ja no es serveix el peix panga des de fa anys i es mostra el certificat.
Es posa en sobre avís a la coordinadora del menjador sobre el possible ús que es fa del
mòbil per part dels alumnes més grans a l’estona del menjador i segons ella no
permeten el seu ús.
Des de l’escola s’està al cas sobre aquest tema en horari lectiu. L’ Ampa decideix
esperar veure quines mesures es prenen, i en tot cas estar-hi a sobre.

6.
7.

8.
9.

Es demanen pares/mares voluntaris per fer visita sorpresa al menjador i durant
l´estona que estiguin presents els nens. Les beques per educació especial només s’han
concedit a famílies nombroses.
Es demana una revisió de les beques de menjador. Es creu que s’està fent un mal ús i
que en alguns casos no són una necessitat real . Ens informarem de quina forma es
regulen.
Inscripcions 17/18: no es tanca cap línia
Consell Escolar i Canvis econòmics. Es va presentar un nou programa de gestió
econòmica de l´escola que el departament vol implantar i es preveuen canvis que
poden afectar a l´ampa però encara està per decidir. La setmana cultural coincideix
amb carnestoltes i es demanarà ajuda als pares, el tema escollit és el cinema.
Horaris juntes. Es decideix seguir alternant els horaris, a les 21:00 h i a les 17:00 h
perquè el nombre d´assistents és per igual en un horari que un altre.
Altres

Es planteja que es pugui estudiar la manera de fer més variat o més atractiu el fet
d´esmorzar fruita a tot infantil. Poder fer preparacions , amb la col.laboració dels pares, de
talls de fruita o combinant diferents elaboracions.
Es recorda que la propera Junta serà el dia 7 de març a les 21h.
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