ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA DE
L’ESCOLA FERRAN I CLUA

www.ampaferraniclua.cat

Identificació de la sessió
Dia:
Hora:
Lloc:

8 de maig de 2014
de 20.30h a 22.30h
CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix

Assistents a la reunió
(S’adjunta document amb els assistents)

Ordre del dia
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Aprovació de l’acta anterior
Votació de la jornada intensiva
Informació de les diverses activitats de l'11 de maig.
Comissió Festa Final de Curs.
Comissió Rifa Final de Curs.
Comissió samarretes.
Decisions diverses sobre el "Jaumet"
Precs i preguntes

1. Aprovació de l'acta anterior.
S’aprova l’acta de la reunió anterior

2. Votació de la jornada intensiva
Es vota la jornada intensiva del curs 2014-2015. Setmanes del 9 al 13 i del 16 al 20 de
juny, i el 23 de desembre.
A favor: 4
En contra: 3
Abstencions: 3

3. Informació de les diverses activitats de l'11 de maig
S’han organitzat diferents activitats per a la jornada de l’11 de maig
Fira 2a Mà:
Lloc: Porxo antic.
Encarregats: Marjan (marjan@coac.es) i Eduardo (eduardo.ferrer@orange.com)
Organització: Document adjunt.
Durada: de 10'30h a 13'30h.
Bricolatge:
Lloc: Entrada principal escola
Encarregats: Gemma Guarch (gemmarestaura@msn.com), Santi Puyal (centreoptics@telefonica.net) i
Virginia.
Organització: A mida que vagin arribant les famílies, s'aniran repartint les tasques.
Durada: de 10'30h a 13'30h (A les 13h hem preparat una sorpresa per les famílies participants).
Gimcana Infantil:
Lloc: Pati tancat.
Encarregats: Alumnes de 6è
Organització: A mida que vagin arribant els nens, s'aniran fent els equips de màxim 5 persones. Cada nen
participant pagarà 2€ per ajudar a finançar la festa de comiat de 6è. Hi haurà sorpreses per tothom!!!
Durada: de 12h a 13h aproximadament.
Taller d’hort
Lloc: Pati tancat.
Encarregats: Rosa Asencio ( kapuntxa@gmail.com )
Organització: Document adjunt.
Durada: de 10h a 12'30h aproximadament.
Recollida d’aliments:
Lloc: Porxo nou
Encarregats: Mónica Folgueroles ( monica@ad-grafic.com )
Organització: Document adjunt.
Durada: de 10'30h a 13'30h.
Intercanvi de cromos:
Lloc: Taules verdes.
Encarregats: Gemma Gassó ( gemmagasso@hotmail.es )
Organització: El "falti - tengui" de tota la vida. Invizimals, Lliga, Tarta de Fresa, Violeta....
Durada: de 11h a 12h.
Intercanvi de planter
Lloc: Porxo antic.
Encarregats: Eduardo (eduardo.ferrer@orange.com)
Organització: Intercanvi d'esqueixos, planters i plantes.
Durada: de 10'30h a 13h

Cal parlar amb Susana herrada per assegurar que Guillermo portarà les taules i les
carpes.

4. Comissió Festa de final de curs
Hi ha la primera carta preparada, que s’enviarà el dilluns dia 12. La temàtica serà
Hawai, per si algú es vol començar a preparar la indumentària. A la carta es proposarà
que la gent es disfressi. Es va tenir una reunió amb la Clara i es va parlar de la
coordinació de la festa. Amb Eva es va parlar dels tallers, n’hi haurà menys: el dels
cabells, i un parell relacionats amb el món de Hawai... pulseres, etc...

Hi ha tres comissions: Comissió sopar, Comissió rifa, Comissió de temes diversos...
lloguer taules, etc...
El tema de les taules ja està demanat, amb el discjòquei cal parlar-hi encara. Hi haurà
pallasso i batucada
S’ha
creat
una
adreça
de
festafidecurs2014@gmail.com.

correu

per

al

final

de

curs:

5. Comissió Rifa de final de curs
Cinquè s’ha pres molt bé el tema d’haver d’organitzar la rifa. Han de rebre una carta
per veure si han de cantar la rifa, a part d’aconseguir lots, etc... vendre els
números...és a dir, hi hauria d’haver-hi un escrit als pares de cinquè en el que se’ls
digui que s’espera d’ells, perquè no sigui perquè ho diu Gemma Guarch, sinó que sigui
una petició de l’AMPA. La quantitat de lots també la decideix cinquè.

6. Comissió samarretes
Va anar bé. Per la web, se’n van vendre poques, i moltes en mà. En total, s’han
demanat 298 samarretes. Ha anat molt bé posar-se davant de l’escola.
Quedaven 10 samarretes de sisè per demanar, i s’ha decidit demanar-les igualment,
tot i que les famílies no s’han pronunciat. Les tutores han insistit als que faltaven, que
inicialment eren pocs.
Tema econonòmic ha anat molt bé. La tercera setmana de maig les tindrem, com a
màxim a final de maig.
Les de sisè es repartiran juntament amb les altres.
Les de tirants les han demanat molt, però com que el marge és molt petit, els guanys
no seran tant com els de l’any passat, que totes eren de màniga curta, i el marge de
benefici era una mica més gran.

7. Decisions diverses sobre el Jaumet
De moment ho deixem com està. De cara al curs vinent, lo de més pàgines ho
preguntarà l’Ester.

8. Precs i preguntes
Comissió Groga: s’informa que l’1 de juny es fa un concurs per dissenyar el logo per a
les Comissions Groges de Sant Cugat. Els nens ho faran i hi haurà un jurat. Possible
petita manifestació a Sant Cugat, i si no, es farà un acte i es dirà qui es el guanyador
del logo.

Es pregunta si el claustre vol declarar-se “Escola Groga”. Potser cal tenir la reunió amb
la direcció i decidir-ho. Enviaran un correu per demanar que es faci aquesta reunió, ja
que l’adhesió o no, s’hauria de fer per Consell escolar.
S’ha enviat a cada escola un correu explicant lo de la Groga. No sabem si la Clara ho
ha rebut. Es demanarà de posar-ho a l’Ordre del dia del Consell Escolar.
TEMES AFEGITS: A continuació es tracten dos temes que haurien d’haver estat a
l’ordre del dia i que no s’hi van posar.

9. Transport
Davant la problemàtica que provoca el fet que l’any vinent ja no hi hagi transport
escolar, sorgeixen diverses idees: subvencionar l’acollida matinal amb els diners que
ens doni l’Ajuntament, demanar pares voluntaris que acompanyin els nens amb el bus
de línia… etc….
Es diu que qui ha d’assumir el problema és l’Ajuntament de Sant Cugat perquè l’AMPA
no ho pot assumir, especialment pels inconvenients dels impagats, morosos, etc…

10. Comissió de menjador
Llista de pel.lícules. Direcció i Set i Tria han fet una llista de les pel.lícules que es
passaran. S’ha fet una llista amb les cançons dels musicals del migdia, perquè hi ha
hagut queixes per música massa sensual.
Revisió llibres socialització: no hi ha resposta per part dels pares. Aquesta revisió la
faran els nens durant la intensiva per fer aquesta feina de 13 a 13.30h. D’aquesta
manera, també serveix per implicar-los a ells, directament, en els seus llibres.
S’ha muntat una “comissió”, encara no oficial, sobre el tema del menjar menjar
sobrant, per evitar el malbaratament d’aliments. La porten Marjan i Eduardo.
L’exemple és l’Escola Catalunya. Quan acaba el dia la direcció té una llista de famílies
necessitades i se’ls truca. Els donen menjar, signen paper per no fer responsable a
l’escola, i se l’enduen. Sobra molt poca cosa. Les famílies han de fer esforç de venir a
l’hora que se’ls diu. Es començarà al setembre a la nostra escola.
Celíacs: safates precintades per escalfar era un embolic i podia prestar a confussió.
Arrel d’agafar un altra escola, Set i Tria, han dit que cada nen que tingui una al.lèrgia,
tindrà una carmanyola personalitzada i se li posarà el menjar dins.. així es podrà
escalfar millor, assegurant que és el seu menjar.
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22.30h
La secretària,

Rosa M. Asencio
Valldoreix, 8 de maig de 2014

Vistiplau, la presidenta
Gemma Gassó

