REUNIÓ JUNTA AMPA
DIA: 16 D’OCTUBRE DE 2019
Assistents: Montse Senserrich, Anna Vilaseca, Núria Falcones, Maria Domènech, Sònia
Asensió, Belén Molins, Núria Roca, Gemma Moncunill, Maria Domènech, Fina Núñez
1.- Reunió monitors ludoteca
S’incorporen a la reunió amb l’Esther i la Iolanda. La situació és de col·lapse en quant a
quantitat, un total de 80 nens i nenes. A l’octubre, amb l’inici de les extraescolars, s’ha
esponjat però els horaris d’entrades i sortides son diversos.
Son 5 monitors actualment al migdia. La Paqui s’emporta un grup a la ludoteca però amb
aquest recurs no n’hi ha prou. A partir d’un quart de nou la situació es torna caòtica.
La problemàtica de l’espai l’Anna l’ha traslladat a la direcció, concretament al Consell Escolar.
L’Ester i la Iolanda proposen millores i s’acorda:
- S’acorda que com a màxim es podrà entrar a la ludoteca a les 8:30h, per un tema de
seguretat. Ara mateix s’enviarà un correu informatiu a totes les famíliesi es passarà
la informació via watts perquè arribi a totes les famílies.

-

-

Distribució al matí:
P3, P4 i P5: LUDOTECA – Monitors: Esther i Sara (25 nens i nenes)
1er, 2on i 3er- ZONA FUTBOLIN- Monitora: Iolanda (30 nens i nenes)
1er, 2on i 3er- SALA D’ART- Monitor: Xavi (nens i nenes repartits amb la Iolanda i els
que van arribant).
4art, 5è i 6è- BIBLIOTECA- Professional Paqui (15 nens i nenes)
S’acorda fer una altra activitat al gimnàs a triar per als nens i nenes de 1er, 2on, 3er.
En aquesta activitat es posarà un nou monitor/a (màxim 20 nens i nenes). Aquesta
activitat s’adreçarà a educació primària. De moment es provarà guiada pels propis
monitors en funció de les preferències dels nens i nenes.

2.- Valoració monitors en reunions de curs per conciliació familiar
S’acorda no acceptar nens i nenes que no estiguin escolaritzats a l’escola. De cara a l’any
vinent es cobrarà un preu simbòlic, amb venda de tiquets previs fins a dos dies abans. ES farà
una comunicació clara al respecte abans d’oferir el servei, qui no faci inscripció, no podrà
beneficiar-se del servei.

3.- Proposta reciclatge acollida-ludoteca
L’Ester i la Iolanda proposen, mantenir fotocòpies les 4 festivitats puntuals de l’any (Nadal,
Pasqua,....).
S’acorda que es demanarà als pares i mares, que puguin portar una llibreta per la ludoteca.
Se’ls hi explicarà als nens i nenes perquè ho comentin a casa.

4.- Loteria
S’acorda comprar 4.500 euros de La Grossa, de 10 números diferents.
5.- Robòtica
Des de robòtica, es proposarà als grups de 3er i 4art que s’inscriguin a un projecte per
presentar a un concurs al Museu Comarcal, segurament cap al febrer. Si surten 6 nens/es
mínim no hi ha problema. S’ha de fer una inscripció grupal de 60 euros, 10 euros per nens. Si
son més nens seria aquest import dividit entre els integrants.
S’acorda que es farà una comunicació a les famílies per obrir aquesta inscripció.
6.- Vaga
Respecte a la convocatòria de Vaga d’aquest divendres 18 d’octubre la Junta de l’Ampa Garcia
Fossas s’adhereix a la vaga. Per aquest motiu s´ha decidit anul·lar totes les activitats i acollides
al no tenir la seguretat per poder oferir, amb garanties necessàries, aquestes activitats.

7.- Pícnic
27 d’octubre
11h a 13h- Vermut gratuït
11h a 13h- Fira de comissions
Es farà un tríptic.
L’Anna farà el parlament.

Comissions:
Carnestoltes- Rosa Vilaseca, Nati V.
Xerrades- Núria i Fina
Català- Cristina Martí
EPIS- Núria i Fina
Comissió Verda-Albert Borràs
Bar- Wilson Castrillo
Final de curs- 6è
Festa de la primavera
Cros- Joan Margalef
Pícnic- Anna Bayà
Anglès- Anna Navarro
Pati- José García
Menjador- José García
Caminada a Montserrat- Pedro i Carles Sayavera
Fons social- Nati Veraguas, Susanna Fàbregas, Maribel Borrega
Reutilització- Susanna Canto
Teatre pares i mares i infants- Gemma Moncunill

8.- Centre de Recursos
L’Anna ha presentat la carta esborrany adreçada la directora dolors Collell, Directora de
Serveis Territorials a la direcció de l’escola.
Igualment ha sol·licitat una entrevista a la Sra. Dolors Collell, Directora de Serveis Territorials.

Finalitza la reunió a les 22:43h. Propera reunió 9 d’octubre a les 20h.

