Acta de la reunió del 2
de Juliol de 2020

Ordre del dia :
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Comissió socialització llibres
3.- Comissió econòmica
4.-. Comissió extraescolars
5.- Comissió comunicació
6.- Comiat de 6è
7.- Reunió AMPAs
8.- Altres informacions d’interès
Assistents:
Junta de l'AMPA: NG (Vicepresidenta), RH (tresorera), les vocals SM, NG, MV i SG.
S’inicia la reunió a les 19:30h telemàticament.
Punt 1. Aprovació acta reunió anterior

Aprovem l’acte de la reunió anterior.

Punt 2. Comissió socialització de libres:

Aquest any demanen un terç dels llibres de l’any passat: Innovamat, uns quadernets de
lectura per primer i uns llibres d’anglès per cicle superior. Es farà directament amb
l’editorial.
Cal acabar de quadrar la comptabilitat amb l’editorial Baula

Punt 3. Comissió econòmica:

Aquest any l’escola ha tingut poca despesa.
L’escola demana una partida extraordinària per millorar els espais. Segons el Consell
escolar al final no es toquen les ratios dels alumnes, però igualment els infants s’hauran
de quedar sempre a la mateixa aula.
Es comenta que l’escola demana molts diners per canviar el mobiliari i que potser
valdria més gastar els diners en altres coses com instruments musicals, llibres o
microscopis. De totes maneres es considera que les taules que volen comprar ara són
molt versàtils i segur que s’aprofitaran molt.
S’aprova la partida per comprar les taules amb 6 vots a favor i 1 en contra.

El setembre es farà el tancament del curs i s’elaborarà el nou pressupost.
Pel que fa a la contractació, el 31 de juny s’han liquidat tots els contractes. L’1 de
setembre comença la Sofia, a inici de curs la Chaimae (14 setembre) i a l’inici
d’extraescolar comença el contracte del Gerard (1 octubre).
S’està treballant per demanar la subvenció/ajuda de menjadors.
S’està pendent de la subvenció d’esport escolar de l’ajuntament. Tot està preparat i quan
surti només caldrà presentar la documentació.

Punt 4. Comissió extraescolars:

Es va aprovar la graella d’extraescolars al Consell Escolar. Es va considerar que les
activitats del migdia, i les de circ i acro-ioga poden tenir més riscos, ja que es barregen
nens de diferents cicles.
Es farà la promoció de les extraescolar ara perquè les famílies es puguin anar
organitzant i al setembre es faran les inscripcions.
El noi d’escacs no ha fet cap factura des del setembre. S’intentarà que en faci una.
Les novetats de cara al curs vinent són que s’oferirà ioga d’adults i que hi haurà
activitats extraescolars els divendres.

Punt 5. Comissió comunicació:

Es fa una valoració molt positiva del butlletí setmanal, i s’hi vol donar continuïtat.
La web s’està renovant. De moment tenim el domini ampaescolaelspinetons.cat
Cal valorar si fer algun escrit de comiat.
La biblioteca, l’escola es planteja utilitzar la biblioteca com a aula.

Punt 6. Comiat de 6è:

El detall de l’AMPA es donarà quan l’escola faci el comiat. Ho faran tot el setembre.

Punt 8. Altres informacions d’interès:

La Sara fa un resum del que es va parlar al Consell Escolar.
Comentar que es va parlar sobre la necessitat de reformar els lavabos. Es decideix que
des de l’AMPA s’intentarà fer pressió per perquè es tiri endavant.
Es va renovar el contracte amb GRSana.

La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Vicepresidenta,

La Vocal,

NG

NG

