
 

DATA: Dimarts, 11 d’Octubre 2018 
LLOC: Petit Ciurana 
 
ASSISTENTS:  
Presidenta: Sònia Quer 
Vicepresidenta: Joana Casanova 
Secretaria: Isabel Alquézar 
Tresorera: Vera Mariné 
Vocals: Jaume Guillem 

  Sònia Horcajada 
  Estefanía Navarro 
  Adriana Álvarez 

 
 
1. Protecció de dades i drets d’imatge 
L’Estefanía explica a la resta de membres de la Junta els resultats de la seva               
investigació sobre protecció de dades. S’arriba a la conclusió que, de moment,            
afegint una clàusula a les autoritzacions seria suficient perquè es considera que com             
a AMPA fem una autogestió de les dades. L’Agència catalana de protecció de dades              
té un servei gratuït a qui se li pot enviar el protocol i les necessitats de l’AMPA i ells                   
et diuen si l’autorització és suficient o bé s’hi hauria d’afegir quelcom més. S'acorda              
enviar-lo tan bon punt el tinguem enllestit. L'Adriana, l'Estefania i el Jaume s’en fan              
responsables. 
 
Per informar a les famílies s’acorda fer un mailing massiu recordant que amb el              
canvi de junta i d’acord amb la normativa vigent des del maig, les dades seran               
utilitzades per l’AMPA i cedides a les empreses externes que porten alguna            
extraescolar (no se cediran dades mèdiques). Aprofitem el mail també per confirmar            
que totes les dades siguin correctes. 
 
Les empreses externes també necessiten les autoritzacions pels drets d’imatge.  
 
2. Comissió Festes  
S’informa que la comissió de festes ha proposat un calendari amb 8 festes: Avis,              
Nadal, Carnestoltes… 
 
S’informa que la Comissió ha proposat encetar el calendari amb la Festa del Avis el               
23 de novembre, que s’ha traslladat a direcció, però que de moment ho han              
descartat perquè consideren que és massa precipitat. Suggereixen deixar-ho per          
més endavant i treballar-ho amb temps perquè es pugui pensar bé les activitats que              
es faran a les aules. 



 

 
Sobre la Festa de Nadal es decideix finalment oferir loteria: Tant La Grossa com              
l’Estatal amb l’objectiu d'evitar que l’escola es posicioni políticament i fer prevaldre la             
necessitat de recaptar diners per l'escola. També es decideix sortejar 2 o 3 paneres              
el dia de Festa demanant als nens que portin menjar: torrons, conserves, embotits,             
neules, etc… i el menjar que sobri destinar-lo al Banc d’aliments. La Sònia Quer              
prepara el document per fer la crida.  
 
L’Olga s’encarrega de les participacions de la panera i la Isabel de preguntar com es               
reserva un número de la Grossa i un de la Loteria.  
 
Pel que fa a la Festa de Carnestoltes, la Junta suggereix organitzar una rua com a                
escola el dissabte que es fa la festa al barri. És una rua amb premis. Es proposa                 
que una part de la disfressa es faci a les aules i el dia abans, el divendres, l’AMPA                  
organitzi un macro taller per fer/acabar les disfresses. La cosa seria buscar un tema,              
juntament amb direcció, per treballar abans a les aules. 
 
3. Comissió Fem Família 
S’informa que la comissió ja està en marxa i que demanen quin pressupost hi ha per                
les xerrades. La Junta acorda que aquest any no hi ha molt marge de maniobra, per                
tant s’aprova no dedicar-hi diners, si no hi és imprescindible. 
 
4. APP  
Des de la Comissió de comunicació s’informa de la preocupació d’un dels seus             
membres respecte la protecció de dades i de les desavinences entre els membres             
del grup en aquest aspecte. L’Adriana Àlvarez informa que ha estat mirant el tema              
de protecció de dades i que no hi ha cap problema sempre i quan treballem seguint                
els paràmetres que marca la normativa vigent en matèria de protecció de dades.             
S’acorda incloure aquest punt en el protocol que s’enviarà a l’Agència de Protecció             
de Dades perquè ens donin el vist i plau. Sent així, la Junta acorda, per unanimitat,                
seguir endavant amb la creació d’una APP propia, sense intermediaris, amb el            
Jaume al capdavant. Ell, per la seva part, assegura que té previst com garantir la               
continuïtat de l’eina quan ell no hi sigui i/o es disolgui la Junta actual. 
 
5. Subvencions i projectes que hi ha sobre la taula 
L’Estefania informa qui hi ha dos tipus de subvencions a les que ens podem acollir:               
una de l’Ajuntament i l’altra de la Diputació de Barcelona. Les dues funcionen per              
projectes. S’acorda que una d’elles es destini a la millora del pati. Per aconseguir-la,              
però, caldrà redactar un projecte on es tinguin en compte qüestions de gènere, de              
convivència, ambientals, etc. S’ha de pensar bé! 



 

En aquest sentit la Vera explica que hi ha una iniciativa del Consorci en el marc del                 
Camí Escolar que preveu accions gratuïtes per minimitzar el soroll i fer el trajecte a               
les escoles més agradable. Diu que se n’informarà per veure com es pot incorporar.  
 
6. Estatuts i assamblees 
S’acorda convocar 2 assamblees seguides al novembre per aprovar els nous           
Estatuts. La Joana ja té l’esborrany enllestit.  
 
 
DATA: Dimarts, 16 d’Octubre 2018 (Continuació del 11/09/18) 
LLOC: Biblioteca 
 
ASSISTENTS:  
Presidenta: Sònia Quer 
Vicepresidenta: Joana Casanova 
Secretaria: Isabel Alquézar 
Tresorera: Vera Mariné 
Vocals: Jaume Guillem 

  Sònia Horcajada 
  Estefanía Navarro 
  Olga Castañer 

 
 
1. Protecció de dades 
L’Estefania presenta un esborrany del document que cal passar a les famílies. La             
Joana fa notar que ens falta el 15% dels mails de contacte dels socis. Es determina                
que es farà un mailing a tots els socis i que s’avisarà via web que ho hem enviat.                  
Qui no hagi rebut, que es posi en contacte amb l’AMPA per donar el consentiment.  
 
L’Estefania presenta el protocol que cal passar a l’Agència de Protecció de dades:             
Avaluacació d’impacte relativa a la protecció de dades. S’acorda que tothom ho            
revisarà per si cal canviar o afegir alguna cosa. El Jaume proposa pagar 40              
euros/anuals a la FAPAC per disposar d’advocats en tema de protecció de dades.             
La Vera, per la seva part, comprovarà si l’assegurança que ja tenim cobreix aquesta              
part.  
 
L’Estefania presenta la sol·licitud de Kids&Ride: una zona d’aparcament temporal          
per poder deixar i recollir els nens de l’escola. S’acorda informar a direcció que ho               
sol·licitarem en els propers dies. 
 
 



 

2. Casals 
S’acorda buscar una empresa alternativa per fer el casal arran dels deutes pendents             
amb l’escola. Hi ha dubtes de que l’empresa sigui solvent i es decideix prescindir              
dels deus serveis. De cara a aquest Nadal es planteja com a alternativa UBAE,              
Fundesplai, Pere Tarrès i informar-nos també a través de la FAPAC i la resta              
d’AMPES del barri. Donat el volum de feina que això suposa, s’acorda reforçar la              
Comissió amb altres membres de la Junta. El Jaume s’ha ofert voluntari per             
contactar amb Fundesplai. La Sònia H. investigarà sobre Pere Tarrès.  
 
3.Extraescolars 
Des de la Comissió s’informa que l’arrancada de les activitats ha anat prou bé              
salvant els obstacles que s’han anat trobant. De cara al curs vinent s’acorda fer una               
llista amb propostes de millora a nivell de gestió i organització. 
La Comissió insisteix en què el protocol d’entrega dels alumnes per part dels             
professor té fisures, que encara hi ha nens que no arriben a l’activitat que els               
correspon. S’acorda insistir a direcció perquè vetlli aquesta qüestió i alhora establir            
un calendari de guàrdies presencials per parelles entre els membres de la Junta per              
poder resoldre aquesta i altre qüestions. S’acorda també fer una crida entre els             
delegats de les extraescolars i la resta de membres de l’AMPA perquè ens puguin              
fer un cop de mà en aquest sentit. La Sònia Quer redactarà la nota.  
 
 
***Donat que encara que queden temes pendents per debatre, ens emplacem a una nova              
reunió la propera setmana.  


