AMPA CEIP JOSEP
PALLACH
C/ Fossos, 1
17600 FIGUERES

Dia 9 de novembre de 2016
1a Convocatòria 20h45.
2a Convocatòria 21h00.
Lloc: Biblioteca de l’escola
Assistents: Rosa Punset, Imma Burillo, Silvia Burgas, Ainoha Robles, Núria Guinda, Àngel
Díaz, Pau Pujol, Cristina Talló, Núria Bonet, Júlia Bardera, Anita Kiessling, Dolors Yuste,
Mireia Guerrero i Helena Ymbert.

1. Tema Fotos Nadal.
Es presenten dos pressupostos: ioli (Fotografa Vilabertran) i Torner.
Es decideix per en Torner pel preu i la qualitat de la fotografia, doncs l’altre oferta era amb
paper offset.
2. Aprovació comptes (veure document adjunt).
L’Àngel presenta els comptes i en fa un resum.
Puntualitza que l’aportació de Serunion no hi és i que les bates tampoc estan comptabilitzades.
També es comenta que Serunion ha comprat material (pilotes, etc...) per les activitats del
migdia.
Valosport ha de fer una aportació econòmica a l’ampa de material disponible a canvi de vendre
el xandall de l’escola. Es parla de demanar bosses pels nens.
Finalment s’aproven els pressupostos.
3. Menjador
S’ha parlat amb l’Eva i ens comenta que s’ha parlat amb el monitor que castiga els nens i que
de moment aquest any es comporta. Les queixes venen que castiga per motius dubtosos, com
per menjar a poc a poc o que parlen quan mengen...de moment s’ha decidit veure com
evoluciona.
L’Eva també ens ha comentat que alguns professors han castigat nens a l’hora de menjador i
que no hi estem d’acord. La Núria Guinda s’encarrega de parlar-ho amb la Mercè.
4. Desperfectes de l’escola
La Júlia i en Pau enviaran una carta a l’ajuntament dirigit en Quim Felip i en Isidre Joher per
demanar una reunió sobre els desperfectes de l’escola com a pas previ a qualsevol altre acció.
En funció de la resposta, si aquesta arriba, es decidirà com actuar a continuació.
5. Consell escolar
Hi ha renovació de càrrecs.
L’escola no ha passat cap paper a les famílies, per tant aquestes no s’hi poden presentar.
No creiem que sigui la manera més democràtica de fer les coses i la Núria Guinda parlarà amb
la Mercè sobre aquest tema.
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6. Projecte patí
La Núria Bonet, la Júlia Bardera i la Cristina Talló varen presentar el projecte a la Mercè.
El projecte té com objectius: implicar les famílies, nens i escolar, potenciar la cohesió social i
millorar l’espai exterior.
El projecte ha de complir amb la normativa europea.
Es vol preguntar als mestres, famílies, nens i monitors com veuen el pati de l’escola i treballar
a partir d’aquí amb el disseny d’aquest.
Això s’ha d’aprovar per claustre i per facilitar la comprensió per part del professorat, es vol
donar un powerpoint a la Mercè com a suport per la presentació.
7. Taller de conversa per a pares en Català
L’Ainoha s’ha encarregat d’informar-se per portar a terme aquest taller a l’escola per ajudar a
totes aquelles famílies que els interessi aprendre i/o millorar el català.
Aniria dirigit a mares que no treballin i en horari escolar de 15h a 16h30. Això no és definitiu
doncs parlarà amb la gent que porta el taller per saber quines serien les millors hores en funció
de les necessitats de l’escola.
També s’ha de trobar un espai on portar a terme aquest taller de conversa.

Sense res més a tractar a les 23:15h del vespre s’aixeca la sessió, cosa que jo com a
secretari en dono fe,
Pau Pujol Pey

Figueres, 9 de novembre de 2016,
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ANNEXE - I
Resum econòmic ampa curs 15/16

ingressos
Quotes socis 15/16
Activitats extraescolars
Subvenció ajuntament de Figueres
venta estoc xandalls
Sopar fi de curs
Quina
Casalet juny
Bar fi de curs
fotos nadal

4.752,00 €
17.481,11 €
2.000,00 €
1.370,00 €
1.492,00 €
3.228,82 €
1.509,00 €
332,40 €
84,00 €

total ingressos

32.249,33 €

Despeses
activitats extra escolars
aportacions a l'escola
Quina 6è
tió
Escacs
despeses casalet
despeses fi de curs
despeses gestoria
despeses generals
Domini Web
Despeses Personal AMPA
Comissions bancàries
Despeses quina

1.000,00 €
400,00 €
600,00 €
435,65 €
746,65 €
605,00 €
1.291,42 €
110,10 €
9.216,05 €
480,41 €
1.223,78 €

Total despesa

29.788,24 €

13.679,18 €

