JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
ACTA 09/02/2016

Assisteixen:







Vicky
Jaume
Monica
Sonia
Carles
Ismael

Aprovació de l’acta anterior
Es llegeix i s’aprova l’acta de la Junta anterior. S’observa que hi ha un seguit de
coses que s’havien de fer que no tenen responsable. L’Elsa hauria de revisar-ho i
atribuir responsabilitats per tancar temes pendents.
Reunió Fapac
La Sonia explica els continguts de l’última reunió.
S’explica la problemàtica de les beques menjador que han estat denegades. Es
demana a les escoles que recopilin aquesta informació (nombre de beques
sol·licitades/denegades). La Sonia farà la consulta a l’escola.
Es parla sobre la nova regulació del servei de menjadors (en realitat era una llei ja
existent): són els ajuntaments o el Departament d’Ensenyament els que han de
contractar-los, sense que les famílies es puguin pronunciar. Des de la Fapac
promou la campanya “SOS Menjadors Escolars”. L’AMPA ha de comprovar l’estat
del contracte amb Campos Estela. Es preguntarà a Campos Estela si coneix l’estat
d’aquesta situació i les perspectives. També s’ha de preguntar sobre la propietat
dels utensilis de cuina i maquinària.
S’ha ampliat l’assegurança de la Fapac a tota la Junta de l’AMPA (fins ara només
estaven coberts el president i vici-president).
Els sortints de la Junta han de donar-se de baixa.
S’informa que les llicències es consideren material escolar. Aquí decidim incloure
el preu en el llistat de material que han de comprar les famílies.
Hi haurà una reunió de Fapac el 27 de febrer a Vilanova i la Geltrú.
La preinscripció d’aquest any es farà més tard. La Fapac recomana participar en la
promoció de les escoles per evitar tancament de línies o cursos.
Araceli, secretaria del Fapac, sol·licita assistir a una reunió de la Junta. S’accepta i
es considera interessant.

Hem preguntat sobre les formes de gestió de les extraescolars a la resta d’escoles:
sembla que a totes les escoles hi ha un monitor que està durant l’hora que duren
les activitats (pagat amb les quotes de les activitats) i les activitats estan obertes a
alumnes de fora.
Normes de comportament en el menjador
S’ha preguntat sobre quines són aquestes normes degut a la preocupació que han
mostrat alguns pares sobre càstigs com el fet de posar-los de peu per menjar si
parlen o no s’acaben el menjar. Campos Estela ha aclarit que aquesta és una
mesura excepcional.
Pel nombre de casos coneguts, sospitem que no és tant excepcional. Cal respectar
l’autonomia i el criteri professional de Campos Estela. En tot cas, s’acorda
transmetre la preocupació per càstigs que poden resultar un xic humiliants i
animar-los a parlar amb els pares en cas de problemes de comportament que es
repeteixen.
Festa de Primavera
La Mireia Xercavins ja ha transmès que no pot fer-se’n càrrec com l’any passat,
però que donarà un cop de mà a qui ho organitzi. El Jaume també pot fer suport
puntual com la sol·licitud de permisos i de la clau, però no més. Es farà una crida al
mail de la Junta i si no funciona als delegats de classe.
Precs i preguntes
Sobre la gestió d’extraescolars, seguim sense voluntaris. Es planteja la
possibilitat de contractar algú que les gestioni. El Carles Leg sol·licitarà
pressupostos, entre d’altres a Campos d’Estela, però no podem deixar d’insistir en
la necessitat de persones de l’AMPA que ho facin voluntàriament. Es podria cobrir
dins d’un mateix contracte la gestió de les extraescolars i el monitoratge. La decisió
si s’obre o no a alumnes de fora no sembla una qüestió prioritària en aquests
moments. El Carles i la Rosa faran un comunicat d’acomiadament i sol·licitant
recanvi pel bloc, el mail i per Whatsapp.
Sobre la venda de bates, es proposa fer-ho aquesta Festa de Primavera. Sobretot
es veu que les vermelles ja no tenen sortida. També es posaran en venda els
xandalls. S’hauran de decidir els preus.
Hi ha hagut alguna queixa per una monitora de Diverjoc que marxa molt
puntualment havent deixat sol alguna vegada algun nen. Ella ho nega. Diverjoc ha
demanat disculpes i ens assegura que no tornarà a passar i que si ho volem
canviarà de monitora. Se seguirà el cas de prop.

