Acta de la Junta
Dia: 7-05-2018
Hora: 21h
Assistents:
Membres de la Junta: Eva L, Marta G, Eva G, Noemi S, Núria C, Maria V Marta S i Eli G.
Altres Mares: Marta (1r), Bàrbara (2n),Gemma (6è)
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Festa de Fi de curs
Extraescolars
Jubilació
Subvencions diputació
Propostes noves comissions
Idees pel curs que ve

Desenvolupament de la sessió

S’inicia la sessió amb el primer punt del dia.
1. Festa de fi curs.
La Comissió de fetes formada per la Maria, el Quim i l’Eva L. s’encarregarà d’organitzar la festa
en coordinació amb l’escola i un cop en coneguin el format demanaran els voluntaris que
necessiten. Preveuen que quan es venguin els gelats caldrà més gent a la barra.
Aquest any l’actuació musical serà a càrrec del Noé Ribas, que ens va recordar que el darrer
any que va venir li va ser molt difícil aparcar i pujar el material i ens ha demanat si li podem
facilitar l’aparcament i donar-li un cop de mà.
Segons es va parlar al Consell escolar, la recollida del pati després de la festa funciona bé.
Pel que fa a la neteja dels gots, ho farà la junta.
2. Extraescolars.
Aprovem l’enquesta de satisfacció de les extraescolars i l’enviarem a les famílies.

Després de comentar al Consell escolar l’extraescolar de patinatge, l’escola valora
positivament que l’extraescolar sigui dilluns, justament el mateix dia que a l’escola es poden
portar patins i patinets.
La Marta S comenta que un pare P4 li ha fet arribar un correu sobre una extraescolar de
robòtica en què la Generalitat posa tot el material: en parlarem a les següents juntes.
La Marta S explica que la Coordinadora d’Ampes busca la manera de compartir la informació
de les extraescolars i casals que es fan a les escoles del barri. A nosaltres ens sembla molt bona
idea.
3. Jubilació.
Aquest curs es jubila la Pepa Tomàs i demanarem que els nens li facin un dibuix i li lliurarem a
la festa de fi de curs. Parlarem amb la Mia per organitzar el lliurament dels dibuixos. La Noemí
comprarà la caixa per guardar els dibuixos.
4. Subvencions Diputació.
El termini per presentar-les s’acaba el 15 de maig de 2018 i són per projectes educatius on
treballin de forma coordinada diferents entitats del barri. Valorem , atès el termini i els criteris
establerts, que aquest any no ens hi presentarem. Per properes convocatòries, pensem en el
treball de 2n amb col·laboració amb la Torreta, l’Àngels camina o organització colònies
conjuntes entre pares i fills, així com traslladar la informació a la Coordinadora l’Ampes.
5. Propostes noves comissions.
La Marta S, mare de 1r, proposa impulsar una comissió de gènere per sensibilitzar sobre la
diversitat i trencar estereotips. La tasca d’aquesta comissió s’anirà determinant el curs que ve.
La primera idea és treballar-ho abans amb els pares i les mares i fer una xerrada amb una
persona externa que ens ajudi a contextualitzar i idear què volem que sigui la comissió entre
els assistents a la xerrada.
Més endavant, quan aquesta comissió tingui definits els objectius i el funcionament, oferirà a
l’escola la seva col·laboració i l’escola valorarà en què poden confluir.

6. Idees pel curs que ve
Les assistents a la junta valoren que activitats com Àngels Posa’t Guapa i Àngels camina creen
vincle entre les famílies.
Actualment ja no és tan necessària l’Àngels Posa’t Guapa perquè el Consorci fa el
manteniment de l’escola però valorem que encara que no sigui per treballar, les famílies i
l’escola podríem gaudir d’un dissabte plegats.
Valorem que, atès la Coordinadora s’ha convertit en un espai de queixa, podríem introduir de
cara al curs que ve que els delegats expliquessin alguna activitat interessant del curs.

