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

www.ampaferraniclua.cat

Identificació de la sessió
Dia:
Hora:
Lloc:

7 de Juny de 2016
de 21.00h a h 23.30h
CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix

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

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior
Valoració de la Festa del Bricolatge
Feina de les comissions: Extraescolars, Fi de Curs i altres
Precs i preguntes

1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió anterior.
2. Papereres als patis
David: No s’ha avançat en el tema de les paperes tipus “bústia”. La Clara va
contestar que la EMD vindria a l’escola a fer un pressupost.
3. Projecte TEI
Eugènia: la reunió amb la direcció va anar molt bé. Va ser poc després de la reunió
amb Andreu Bellido del programa TEI, hi havia molts mestres presents, al claustre es
va aprovar per unanimitat tirar endavant el projecte a partir del curs vinent. Es nota
que ha moltes ganes de compartir amb les famílies les coses que es fan a l'escola.
També ha ajudat el fet que el TEI s'hagi implantat ja a l'Arnau Cadell, perquè el
Ferran Clua fa moltes coses de forma coordinada amb l'Arnau.

Hi haurà 2 formacions inicials de 4h per a mestres i monitores de menjador
conjuntament, a mitjans d’octubre i novembre. La direcció demanava ferles de 2h i
2h, l'Eugènia parlarà amb ells a veure si és possible. Hi ha programes de 20h i 30h,
l'escola vol fer el de 30h.
La Marta va preguntar per beques/subvencions a la Generalitat però ara mateix no
estan donant suport a aquest programa, només cursos puntuals i no projectes
integrals.
En aquest sentit, a Barcelona l'ajuntament està cobrint aquests costos, es pot provar
a la convocatòria del DE per a AMPAs.
Com a activitats formatives per a les famílies hi ha xerrades i hi pot haver altres
implicacions més endavant.
La formació va dirigia als mestres de 3er i 5e q es als cursos on es fa, a partir d'aquí
els mestres q han fet la formació hi poden donar continuïtat. De tota manera hi ha
molts mestres molt interessats, i es deixara obert a tots els docents del centre.
4. Valoració Matinal de Ciència
Mireia O.: l’assistència va ser molt superior al que s’esperava, 132 nens en total. Els
grups eren força heterogenis i va ser en general molt intens pels organitzadors però
va anar molt bé.
Ahir es va fer una reunió de la comissió i la valoració és molt positiva. La sensació és
que ferho en cap de setmana és un format que permet compartir espais amb les
famílies. Ferho en horari lectiu és més complicat per la coordinació amb l’equip
docent. La idea de cara a l’any vinent és mantenir el format de cap de setmana però
oferir al centre fer també activitats dins de l’horari lectiu. Una altra opció és oferir fer
tallers puntuals en altres moments.
De cara a l’any vinent caldrà més suport logístic i més espai perquè és possible que
vinguin encara més nens. Va ajudar molt que la Carmen es fes càrrec de la part
logística.
Judith, David: estaria bé presentar una proposta al centre per veure com es pot
encaixar de cara a l’any vinent.
5. Festa de Fi de Curs
Marta B: anirà més o menys com l'any passat menys. Està tot fet, ara falten
voluntaris. Les taules s'organitzaran per cursos, dins de cada curs cadascú va com
vol.
❖ Els gots s'han fet reutilitzables, es donen amb tots els tiquets, tenen 50c de
retorn. El preu és el mateix que l’any passat però t’emportes el got. 7itria ha
rebaixat una mica els preus. S’han venut bastants tiquets, més carmanyola
que menú.
❖ Hi haurà 3 inflables, un de la diputació i 2 llogats
❖ Es faran els mateixos tallers de l’any passat, hi haurà jocs gegants q deixa
també la diputació.
❖ Vindrà el conta contes de l’any passat al gimnàs.
❖ El DJ també és el mateix perquè és el més barat.
❖ S’ha retallat bastant amb les begudes, l’any passat se li va comprar a 7itria i
era molt car, s'ha anat a un majorista i surt millor de preu
❖ Falta gent per venir a muntar el dissabte al mati, coincideix amb coses
d'extraescolars — demanar a representants de nivell q demanin voluntaris — si
es comença a les 9 en comptes de les 11 els q tenen nens q facin coses
d’extraescolars poden venir 1h o 2

❖ Vindrà una empresa de seguretat a vigilar la porta verda. Un cop s'hagin
acabat els balls i comencin inflables i activitats es tancara la porta verda i
només quedarà la porta de les pistes de dalt perquè sigui més fàcil controlar
l’accés.
❖ De la rifa s'encarrega 5e, hi haurà un equip de so petit q perquè es pugui fer a
prop del sopar.
❖ Sopar d'adults és fideuà, els nens macarrons amb tomàquet i carn
arrebossada.
❖ Decoració no esta prioritzada, es compraran banderoles i coses senzilles,
l’espai és molt gran i el q es fa no llueix gaire.
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 23.40 h.
El secretari en funcions,

Vistiplau, el president

David Jacovkis Halperin
Valldoreix, 3 de febrer de 2016

Andreu Giralt i Puga

