ACTA DE LA REUNIÓ VIRTUAL DE JUNTA
Data: Dimecres, 28 d’abril de 2021
Hora: 21.30 h
Assistents: NúGa, NaGo, RoHe, LaNa, ElRa, AnNi, Sara, CrHo, DaRo, MaGu, PaPe, AnVi, NeGa, SiGa

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
Benvinguda
1. Aprovació de les actes anteriors
2. Valoració Sant Jordi
3. Jubilació curs 2020-2021
4. Regal 6è
5. Extraescolars
6. Precs i preguntes

Es dona la benvinguda a tots els assistents.
1. S’aproven, per unanimitat, les actes de les dues reunions anteriors.
2. Es valora molt positivament la iniciativa de les bosses per Sant Jordi. La proposta ha
tingut molt bona acollida. S’han venut 330 bosses; un total de 200 infants ha tingut
bossa. Es considera que cal repetir la iniciativa el curs vinent i que cal buscar una causa
per finançar. També es valora que cal mantenir els calendaris, ja que és un bon record
del grup. L’èxit de les bosses és que el producte és personalitzat. Es fa un agraïment al
Javi i a la Hilde, ja que han proporcionat llibres per incloure a la bossa. Es parla d’afegir
una bossa amb un dibuix genèric i el logo de l’escola per a les famílies que no tenen
temps o no volen una bossa personalitzada i hi volen col·laborar.
En aquest sentit, s’acorda establir comunicació amb la resta d’ampes del municipi per
tal de poder fer una petició col·lectiva per tal que l’ajuntament es fes càrrec de la
despesa del suport psicològic a tots els centres de la Garriga. S’acorda que la Patricia,
un cop consensuat amb la resta d’ampes, ho exposarà al Consell Escolar Municipal. La
Laia també demana si hi ha la possibilitat de crear un grup amb les persones que
presideixen les ampes dels centres educatius del poble per poder gestionar assumptes
puntualment.
3. Es jubila la MoBu.
Es proposa fer el detall institucionalitzat: punt de llibre de plata.
4. El regal de 6è tira endavant. La Núria ja ha enviat una factura, que representa el 50%
del cost total. Potser cal replantejar el detall, ja que el cost per alumne és força elevat.
5. No hi ha informació concreta relativa al funcionament de les activitats extraescolars el
curs vinent. Com a AMPA, es fa la mateix oferta d’activitats de fa dos anys, tot i que es
desconeix si hi haurà activitat al migdia. Hi ha dues propostes noves. La Sara comenta

una incidència amb l’esport escolar. Isotròpic factura 22 euros/hora per a les reunions
de dimarts i matins de dissabte. Com a escola, no hi ha gaire participació el dissabte.
Cal valorar si la Sofia pot assumir l’assistència a la reunió i animar les famílies a
participar dissabte o bé oferir un preu més elevat de l’activitat (3 dies). També es
comenta que seria bo fer una reunió informativa d’extraescolars.
6. Precs i preguntes
a. Taller de doblatge per a 6è: L’escola demana si es pot assumir el cost d’un taller
de doblatge per a 6è. Es proposa que hi hagi cofinançament per part de les
famílies. També s’apunta la possibilitat de no fer un regal material i regalar una
experiència a 6è en els propers cursos.
b. Impostos: Se’ns ha posat 5 sancions que cal pagar a Hisenda. També s’ha
reclamat l’embargament i el gestor diu que probablement es recuperarà d’aquí
a 2 o 3 anys.
c. Bicibus: L’Anna explica que, des de Pedalem la Garriga, s’ha escollit l’Escola Els
Pinetons per fer la prova pilot. Vic ha muntat una aplicació, que ha comprat
TMB i que estendrà a tot Catalunya. Això comporta gratuïtat de l’aplicació
durant un any. És imprescindible que l’alumnat tingui una assegurança. Cal
votar en una assemblea extraordinària si s’apuja la quota de l’AMPA o si es
manté i es paga a part. L’assegurança té un cost de 4 euros. També cal fer el
canvi d’AMPA a AFA i això també s’ha d’aprovar en una assemblea.
d. Roba: Hi ha roba en un armari de l’Ampa que convindria regalar o donar.
e. Propera reunió telemàtica: 26 de maig, a les 21.30 h

