Acta de la reunió de l’AMPA de l’ESCOLA ELS PINETONS
Dia: 13 de desembre de 2019
Hora: 17 h
Lloc: biblioteca
Assistència: MB, presidenta de l’AMPA; NR, vicepresidenta de l’AMPA; RH, tresorera; i diversos
vocals de les comissions d’extraescolars (SM i SM), menjador (NJ), festes (LN), socialització
(MV), comunicación (NG i SG) i MG i MG (sense comissió).
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes anteriors
2. Contractació laboral: relació amb els treballadors contractats
3. Comissió extraescolars: resum reunió amb els monitors
4. Comissió de festes: resum funcionament. Valoració del taller de Nadal i evolució de la
festa de Carnestoltes
5. Calendaris
6. Consell escolar municipal
7. Protocol gestió impagats
8. Altres informacions d’interès

Desenvolupament de la reunió:
1. Aprovació de les actes de les reunions anteriors per unanimitat.
2. Relacions laborals
a. Les contractacions laborals han comportat canvis de gestió i haver de fer el
traspàs d’informació en poc temps al mateix temps que s’ha començat el curs.
Es fa una valoració positiva de l’adaptació de la Sofia i la relació amb l’AMPA és
satisfactòria.
3. Eleccions de càrrecs. Hi ha hagut queixes respecte a l’elecció del càrrec de
vicepresident/a. Prèviament a la propera assemblea, acordem que s’informa a la
comunitat educativa que hi ha un canvi en la presidència de l’AMPA curs 2019-2020.
Durant el segon trimestre 2020, cal fer una crida en què s’animi que les famílies
vinguin a les reunions.
4. Comissió extraescolars: Es va fer una reunió amb els monitors per tal de conèixer el dia
a dia de totes les activitats. Aspectes tractats: portes de les aules, espais de berenar,
recollida del material, rebuda i comiat dels infants, substitucions per imprevistos dels
talleristes, tramesa de la facturació abans de l’últim dijous de cada mes, jornada de
portes obertes l’última setmana de gener, l’equip de música no funciona i l’elaboració
d’un protocol.
5. La Sara comenta que el programa que genera els rebuts de l’AMPA és molt poc àgil. És
un programari potent, ja se n’ha fet formació, però caldria saber-lo explotar. Seria bo
tenir una comissió TIC per poder valorar la idoneïtat d’aquest programa informàtic.

6. Comissió de festes:

7.

8.

9.

10.
11.

a. Valoració molt positiva del taller de Nadal. Fer un agraïment a la Susana, la
Meritxell i la Nereida per responsabilitzar-se’n. Per amenitzar l’activitat, es van
posar nadales. Hi van assistir una trentena de persones. Es podria instaurar
com a tradició.
b. Tema Carnestoltes 2020. L’opció majoritària es va etiquetar “Fridays for
Future”. S’ha escollit animals de l’Àrtic en perill. S’ha enviat a les famílies els
enllaços de les quatre comissions (carrossa, disfresses, coreografia, música i
animació) per organitzar el Carnestoltes. La proposta és suprimir el tractor. Es
vol invertir en la construcció de plataformes mòbils. Pel que fa a la disfressa, es
vol simplificar. Després de Reis, hi haurà el disseny fet. Les inscripcions es
volen obrir mitjan gener. La Susana ja està mirant la música. Carnestoltes: 22
de febrer
c. Si cal comprar un altaveu, cal triar bé.
Calendaris. Aquest any s’imprimiran més tard. Cal tenir present que en començar el
curs s’han de fer les fotos (finals de setembre). S’ha d’organitzar amb la llista de cada
grup i fer les fotos d’EI al matí. Enguany, han faltat 25 nens el dia de la foto i s’ha hagut
de fer una segona foto més endavant. El pagament dels calendaris es fa via TPV, per tal
d’evitar còpies innecessàries. S’imprimiran sota comanda.
Consell Escolar Municipal:
a. El municipi vol engegar una taula de treball sobre el medi ambient. La NG hi
participarà. També es va fer referència a Camins Escolars. Des de
l’Ajuntament, es vol fer un pla de mobilitat. No hi ha una data per començar.
L’AV serà la interlocutora per a Camins Escolars.
b. Tema Escola Els Pinetons. S’han passat unes càmeres per les canonades. Hi ha
un problema de cotes i d’una canonada malmesa. Quan tinguin l’informe,
creuen que s’haurà de fer una connexió nova de l’escola cap al riu. També es
va parlar de la teulada.
S’ha aconseguit que la millora dels Pinetons sigui la proposta més votada dels
pressupostos participatius. L’Ajuntament ha accedit a canviar l’estructura de la festa
de Carnestoltes.
S’ha redactat un protocol d’impagats a l’AMPA i cal aprovar-lo per junta. Es dona a
conèixer a la junta i s’aprova per unanimitat.
Altres informacions d’interès:
a. Demanda d’un teclat per poder fer actuacions. Des de l’AMPA es valora que és
més urgent fer una inversió en un equip de so. Cal parlar-ne amb la mestra de
música i caldria fer la despesa de la partida “suport escola”.
b. Proposta primera reunió 2020: divendres 17 de gener, a les 21 h
c. Proposta de butlletí setmanal per reduir el nombre de comunicacions
d. Estat dels WC: pudor vomitiva. Pendent d’arreglar.

A les 18.40 h, s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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