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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata 

Sessió número: 14 

Data: 03-12-2013 

Horari: 17.00 h 
Hi assisteixen: Anna M, Mari, Montse,Cristina,Enric,Elena,Elisenda,Jordi i Imma 

Excusa la seva absència: Roser i Ana 

 

Ordre de dia: 

1.CARNAVAL 

2.ACTIVITATS DESEMBRE 2013 

3.MENJADOR 

4.EXTRAESCOLARS 

5.TALLER PROTECCIÓ DE DADES FAPAC 

6.PRECS I PREGUNTES 

 

 

Acords 

1.Carnaval curs 2013-14:  

Ja tenim la disfressa més votada “Els cargols”. 

Des de la comissió de festes, es parla de tot el que comporta preparar la disfressa: preus, roba, dades..La 

pròxima setmana, dimarts i dimecres per la tarda, es quedarà per començar a fer la prova, en la 

confecció de la disfressa. 

La tercera setmana de desembre, hi ha previsió de passar una circular, on es comunicarà les dates del 

carnaval de Vilanova del Camí i el d’Igualada i el preu de la disfressa. Com a preus orientatius:adults 8€ i 

nens 6€, faltaria confirmar, per els no socis hi haurà un càrrec de 2€ per disfressa. 

 Més endavant, al gener, tornarem a passar una altra circular, per posar dates per fer la coreografia i la  

col·laboració per poder confeccionar la carrossa. 

2. Activitats desembre 2013:  

Per la sortida familiar del dia 15 de desembre, anar a buscar el Tió , de moment només hi ha quatre 

famílies apuntades. 

L’Eva, directora del centre, ja ha confeccionat l’agenda per la festa d’hivern. 

Al concurs de dibuix tenim bastants participants,la convocatòria es tanca el dia 10 de desembre. 

La Junta parla dels premis per als guanyadors i de l’obsequi per als participants més menuts. 

El jurat estarà format per un representant de la Junta, un representant de mestres i dos representats del 

poble, en aquest cas, els artistes vilanovins Pere Bartrolí i Puri Capitán. 

El jurat es reuniran a l’escola, el divendres 13 de desembre del 2013 a les 15:00h, per a deliberar. 

El nom del guanyadors es farà públic el dia 19 de desembre a la tarda, després del teatre de l’escola de 

pares i mares. L’entrega de premis ho faran dos membres de la Junta, l’Enric Molner i la Imma Àlvarez.   

Del primer premi es farà una postal com a guanyadora i d’aquesta farem unes 20 o 26 postals  per 

enviar-les a diferents entitats del poble. 

Enguany,al passadís de l’escola, hi haurà l’exposició de postals on es podrà gaudir del 16 al 19 de 

desembre, en horari escolar. 
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3. Menjador:  

Des de la comissió de menjador, amb la finalitat de controlar de manera eficaç el bon funcionament del 

menjador escolar, es treballarà els següents punts: 

- es faran visites durant l’horari del menjador, per fer control de qualitat en quan a menjar, activitats i 

temperatura del menjar.  

-confeccionar un calendari i un cop a la setmana, un membre de la Junta dinarà al menjador i farà la 

valoració. 

-sense que es perdi aquest servei de menjador ,la Junta farà una valoració interna i a final de curs es 

valorarà la idoneïtat de l’empresa. 

-es farà dues valoracions:menjar i el treball pedagògic que es fa. 

-exercici de responsabilitat, si realment allò que estan oferim era el que volíem. 

-valorar si aquesta dinàmica es favorable, si és així , vetllar per la seva continuïtat. 

-decidir quin model de menjador volem al curs 2014-15. 

-ampliar la comissió per poder portar a terme la supervisió del menjador. 

-reunió periòdica de la comissió, per posar en comú i valorar. 

-per fer aquest seguiment , la Junta informarà a l’empresa del menjador. 

 

Aquesta comissió vetlla perquè es compleixin els acords del contracte, seguir de prop el funcionament 

del servei perquè aquest sigui el correcte i atendrà les diferents incidències que es pugui generar en 

aquest espai. 

 

4.Extraescolars: 

A partir de gener s’ha de regularitzar tot: assegurances (nens no coberts per assegurança esport), 

monitoratge, etc.. 

L’hora d’un monitor es de 7€ aproximadament i a nosaltres ens costa al voltant d’uns 14€. 

Es preguntarà a l’Ajuntament com estan les altres AMPES i què es pot fer. 

Cada mes calculem que tenim de 200 a 300 € de “despesa perduda”. 

 

5.Taller protecció dades FAPAC:  

La Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya, la FAPAC, impulsa una campanya sobre 

l’adequació de les AMPA a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal (LOPD). 

Es tracta de proporcionar a les AMPA l’adhesió a un Codi Tipus, sistema que permet regular la normativa 

vigent en protecció de dades, de forma col·lectiva. 

Les formacions a la comarca es fan a Vilanova del Camí, a l’Edifici d’Entitats. Des de l’AMPA  treballarem, 

juntament amb la FAPAC, per adaptar la normativa sobre Protecció de Dades. La quota anual de 

manteniment és de 30 a 35€. 
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6.Precs i preguntes:  

Es decideix externalitzar temes fiscals i laborals a una gestoria. 

Sense més temes a tractar, la reunió conclou a les 18.30 

 

 

 

 

La secretaria aixeca la sessió, i n’estén aquesta acta. 

         

La Secretària        El President en funcions 

          

Imma Àlvarez Àguila                               Enric  Molner Closas 

 

 

 

       Vilanova del Camí, 3 de desembre de 2013 


