AMPA CEIP JOSEP
PALLACH
C/ Fossos, 1
17600 FIGUERES

ACTA DE LA JUNTA DE L'AMPA
Dia:
Hora:
Lloc:

19 de Setembre de 2017.
21h00.
König

Convocatòria a tots els membres de la junta de l’AMPA de l’Escola Josep Pallach amb la intenció de parlar dels
diferents punts presents a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
Revisar i/o renovar comissions i la seva composició.
Castanyada.
Assamblea general ampa – renovar càrrec president
Precs i preguntes.

Assisteixen: Rosa Punset, Anita Kiessling, Imma Murillo, Núria Guinda (Presidenta), Àngel Díaz (Tresorer),
Pau Pujol (Secretari), Dolors Yuste, Ainhoa Robles i Helena Ymbert.

1. Revisar i/o renovar comissions i la seva composició.
Extraescolars: Anna Sala, Dolors Yuste, Sònia i Marta Guerrero que dóna un cop de mà.
Projecte Pati: Helena Ymbert, Júlia Bardera i Núria Bonet.
Comissió Rua: Anita Kiessling, Imma Murillo, Sílvia Burgas i Núria Guinda.
Comissió Comunicació: Ainhoa Robles i Pau Pujol
Comissió Econòmica: Àngel Díaz i Júlia Bardera.
La Dolors explica que es vol fer jornada portes obertes perquè qui vulgui venir pugui veure les activitats que
s’estan portant a terme i es puguin apuntar.
Pel tema del preu activitats, es demana monitors que posin preu per nen, d’aquesta forma és qui decideix si
continuar l’activitat o no en el cas que algun nen es doni de baixa de l’activitat.

AMPA CEIP JOSEP
PALLACH
C/ Fossos, 1
17600 FIGUERES

2. Castanyada
La Castanyada és el pròxim dia 27 Octubre. S’acorda passar un whatsapp perquè arribi delegats de classe i d’aquí
a totes les famílies, perquè els pares que vulguin venir a coure castanyes o puguin fer.
El màxim nombre de persones és de 30 i s’han d’apuntar al despatx de l’Eva.
Hora: 13h30
Material per preparar la castanyada:
- Castanyes: 40kg – Imma s’encarrega comprar-les
- Caixes cartró tipus full A4. - Rosa, Imma i d’altres en portaran.
- Diaris. – Àngel.
- Comprar guants làtex i per girar graelles castanyes.
- Llenya – es passarà whatsapp si algun pare en pot portar.
3. Assemblea general ampa.
La Núria (Presidenta) comunica que no segueix. Que es miraran els estatuts per a fer arribar a tothom que hi ha
renovació de càrrec i que els candidats que vulguin es puguin presentar.
Des de la Junta actual s’intentarà parlar amb la gent que forma part de la junta actual per a veure si algú es vol
presentar.
La data de l’assemblea vindrà determinada pels terminis que marca els estatuts de l’ampa pel que fa a determinar
la data de presentació candidatures, etc...

4.

Plecs i preguntes
4.1. Bústia i Cartellera
Àngel és compromet a que quedi enllestit abans acabar el curs.
La Núria té reunió amb la Mercè aquest divendres i li comentarà.
4.2. Fotos Nadal
En vista de la manca de gent que es ve a fer fotos, del resultat obtingut últimament, i que ningú se’n vol
encarregar, es deixa de proposar aquesta activitat.
1.3 Quina i St. Jordi
Els pares de 6è que formen part de la quina i st jordi són Àngel, Dolors, Rosa, Anna Sala, Marta Oliveras i
Montse Arranz.
S’acorda que la quina tindrà lloc el dia 17 de desembre.
Sobre St. Jordi es vol parlar amb l’escola perquè aquesta activitat és de l’escola i l’ampa i dóna un cop de mà
de 5 a 8 de la tarda. Però no és responsable en cap moment dels diners.
1.4 Mitja Marató de Figueres
La Rosa comenta que l’organització de la cursa passarà informació a les escoles per apuntar-se a la menuda
(Cursa distància simbòlica perquè nens s’iniciïn a la pràctica de l’esport).
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1.5 Estat Instal·lacions Escola
S’han portat a terme una sèrie d’actuacions des de l’ajuntament per reparar l’estat del terra de patí (posant
sorra), canviant esponja del terra del joc de les barres.
S’han reparat una bona part de les finestres.
S’està treballant per la posada en funcionament del lavabo de P4 que havia estat tancat des de fa 11anys.
1.6 Problemes d’espai
La Mercè ens ha comentat que tot el que hi ha a la caseta del patí s’ha de treure, tema seguretat.
1.7 Tema aparcament
Es va demanar l’ampa d’interpel·lar en tema de l’aparcament de la plaça Josep Tarradellas arrel d’una multa
per aparcar malament durant l’hora d’entrada als nens a l’escola.
L’ampa considera que és un tema que no li pertoca.
1.8 Participació a l’ampa.
Degut a la baixa participació i/o implicació o renovació de la gent a l’ampa, sense determinar la circumstància
que ho provoca, es decideix posar-se en contacte amb d’altres ampes per a veure què es pot fer per treballar
de forma comuna i donar millor serveis als alumnes.
Es comença amb el Dalí que es creu que té un alumnat similar al nostre.
1.9 Carnet ampa i bossa ValoSport
Es comenta el tema del carnet nou de soci i la bossa que agrada a la gent.
La bossa només és pels socis. Si algun soci en vol una altra, s’ha de demanar i té un cost simbòlic de 3eur.
1.10Serunion
No s’ha firmat el contracte nou.
L’Helena demana verificar si es mira la tele tots o gairebé tots els divendres. Doncs no ho troba bé i tots hi
estem d’acord.
1.11 Auxiliar d’anglès
La Núria parlar de tornar a posar en marxa l’auxiliar d’anglès.
Com que dels presents ningú es proposa per tirar endavant aquest projecte ja iniciat, es diu de passar-ho també
pel whatsapp de delegats.
Abans però la Núria ho vol parlar amb Mercè a veure què en pensa.

Sense res més a tractar, a les 23h30 de 19 de Setembre de 2017, s’aixeca la sessió i perquè així consti, signo com
a secretari,
PAU PUJOL PEY
Figueres, 19 de febrer de 2016,
JUNTA DE L’AMPA

