ACTA DE LA REUNIÓ RELITZADA EL DIA 4 DE NOVEMBRE DEL 2009
Al CEIP Mas Boadella (abans Can Llong II), quan passen quinze minuts de les nou del
vespre, es reuneixen:
Álex Espinal, com a president.
KiKhe Cipriano com a vicepresident.
Sònia Garmendia, com a tresorera.
Maribel Montolio com a secretària.
Assisteixen a la reunió 37 pares i mares.
Temes a tractar;
1.
2.
3.
4.
5.

Creació de les Comissions.
Campanya de recollida de llibres.
Informe de la festa de la castanyada
Loteria de Nadal.
Precs i Preguntes.

1. CREACIÓ DE LES COMISSIONS
Abans d’entrar en aquest punt, l’Àlex explica que junt amb la carta de la
convocatòria d’aquesta reunió, es va lliurar una fitxa perquè tots els socis de l’AMPA
ens donessin les seves dades, degut a que actualment les inscripcions estan fetes per
famílies i segons la FaPaC sempre s’ha d’inscriure una persona física. En la part
posterior de la fitxa, aquells pares que volguessin col·laborar amb l’Ampa ho podien
indicar, marcant una x a la Comissió o Comissions que més els interessessin.
L’Àlex també explica que no hem pogut buidar la bústia de l’Ampa perquè no
disposem de la clau i que s’haurà de canviar el pany d’aquesta.
Ja fetes aquestes aportacions, l’Àlex explica que tal i com indica la fitxa s’han de
crear les següents comissions; l’Econòmica, la de Comunicació, la d’Extraescolars, la
de Festes, la d’Activitats per a Pares i Mares i en aquesta reunió ha de sortir un
responsable de cadascuna. També ha de sortir un responsable per l’Acollida Matinal,
un pel Menjador i un representant de l’AMPA en el Consell Escolar.
Comissió Econòmica
Les tasques relacionades són; pressupost i estat de comptes, loteria, sorteigs, venda
de llibres, subvencions, beques...
Responsable: Sònia Garmendia
Col·laboradors/res: Tània Guil, Susana Martínez, Ricard Raspall (indica que
participarà de forma esporàdica).
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Comissió de Comunicació
Les tasques relacionades són; actualització de la informació de la pàgina web,
establir les pautes de la imatge de l’AMPA ( normalitzar els tipus de comunicats,
utilització del logo, tipus de lletra, etc...), recollida de queixes i suggeriments,
relacions exteriors.
Responsable: Esther Grau

Col·laboradors/res: Àlex Espinal, Samanta i Ricard Raspall (indica que participarà de
forma esporàdica).
Comissió d’Extraescolars
Les tasques relacionades són; natació, música, jocs esportius.
Responsable: Neus Pascal.
Col·laboradors/res: Nuria Ferrer, Montse Grau, Teresa Gallardo, Sonia Varón, Enrique
Cipriano.
Comissió de Festes
Les tasques relacionades són; organització de les festes de la castanyada, nadal,
carnaval, Sant Jordi, final de curs.
Responsable; Verònica Agudo.
Col·laboradors/res: Josep Maria Laguna, Mónica Masferrer, Raquel Guzmán,
Encarnación Martínez, Rosi Álvarez, Sergio Aranda, Montse Ramírez, Lola Fernández,
Beatriz Consuegra, Maribel Montolio, Isabel Carrasco, Esther Grau, Maria José Calvo.
Comissió d’activitats per a Pares i Mares
Tasques relacionades; Escola de Pares i Mares, difusió d’articles d’interès, xerrades,
formació.
Responsable; Irene Cacenaves
Col·laboradors/res: Teresa Gallardo, Mónica Lechal, María del Mar Lucas.
La Sonia pregunta si en la Comissió d’Extraescolars es tracta també el tema dels
Casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu.
L’Àlex contesta que en les comissions es poden crear petits grups de treball.
Responsable d’Acollida Matinal.
Tasques relacionades; Garantir el bon funcionament de l’activitat (compliment dels
monitors, seguiment de les activitats).
El Kikhe explica que no es necessari que el responsable estigui cada dia, s’ha de fer
un control aleatori, venint de tant en tant i estant una estona per veure com va tot.
La Esther creu que no es necessari venir cada dia, ni a primera hora del matí. També
és important conèixer l’opinió dels pares que utilitzen aquest servei.
Alguns pares de la reunió exposen que no estan contents amb els monitors d’aquest
servei.
L’ana indica que la Mª Carmen, monitora responsable del menjador, li ha dit que els
monitors del servei d’acollida han agafat material.
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Una mare diu que els nens estan molt contents amb la monitora del menjador i que
podríem demanar que se’n fes càrrec del servei d’acollida.
Un pare expressa que aquesta seria una solució i resoldria part del problema.

L’Àlex demana voluntaris per fer-se responsable d’aquest servei perquè no s’ha
presentat ningú.
La Esther indica que encara s’han de recollir més fitxes dels socis i potser en
aquestes hi ha persones interessades en agafar aquesta responsabilitat.
Kikhe proposa d’incloure en la Comissió d’Extraescolars el servei d’acollida matinal.
Finalment la Esther Grau es presenta com a responsable de l’acollida matinal.
Responsable de Menjador
Es proposa a l’Ana Dueñas com a responsable de menjador. El curs passat ja ho va ser
durant un temps.
L’ana accepta el càrrec.
La Maria José Garcia es presenta com ajudant del menjador.
Representant de l’Ampa al Consell Escolar
El Kikhe explica què és el Consell Escolar i que està format per pares, professors, la
directora, la cap d’estudis, el secretari, un responsable de l’Ajuntament i un
representant del personal d’administració i serveis.
Actualment al nostre Consell Escolar hi ha tres pares, dos que es van escollir el curs
passat, al 2010 s’hauran de convocar de nou eleccions per renovar els càrrecs i un
membre que es designat per l’AMPA, sol ser normalment el President o qui trií la
Junta.
Una mare pregunta si l’Àlex pot estar al Consell, estant la Samanta.
L’Àlex explica que han estat buscant en la documentació de l’AMPA la designació del
Jaume Turu com a representant del Consell Escolar i l’única documentació que han
trobat és un escrit que diu “Jaume Turu, com a representant del Consell Escolar....”
S’ha arribat a la conclusió de que ocupava el càrrec perquè era el president de
l’Ampa, ja que no hi ha cap escrit que ho notifiqui.
Demà hi ha una reunió del Consell Escolar, se li ha convocat a ell, però si avui ja es
tria al representant es notificarà a direcció i ells decidiran si el Jaume pot assistir o
no.
Una mare pregunta perquè no poden haver-hi 5 pares.
El Kikhe respon perquè els pares que hi ha son en base al curs passat, al 2010 ja es
triaran més.
Ricart es presenta com a representant de l’Ampa al Consell Escolar.
Es procedeix a la votació del Ricart Raspall com a representant de l’AMPA al Consell
Escolar i es aprovat per consens.
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L’Álex explica que també són necessaris responsables per les activitats extraescolars
que es fan el dilluns, el dimarts i el dijous a l’escola. La persona que es
responsabilitzi ha de mirar que a les 17.00h estiguin el monitor de l’activitat i la
coordinadora. Si hi son, pot anar-se’n però ha d’estar localitzable. Si no hi son,
encara que falti un, s’ha de quedar de 17.00h a 18.00h.
Les persones que surten com a responsables són:
El dilluns per l’activitat de dansa, el Juan Carlos Rios i la Maribel Montolio com a
suplent.
El dimarts per l’activitat de música, la Susana Martínez i la Encarnación Martínez com
a suplent.
El dijous per l’activitat de jocs esportius, la Lola Fernández i el Kikhe Cipriano com a
suplent.
Se’ls demana un telèfon de contacte per passar-ho a la responsable del Mev i a la
Marigel.
Una mare pregunta si són els monitors els que es responsabilitzen dels nens en les
activitats extraescolars.
El Kikhe respon que és el monitor el responsable.
Una mare explica que l’altre dia, el seu marit va arribar una mica tard i que la seva
filla estava plorant perquè es va quedar sola. Es va parlar amb la Neus, la
coordinadora, per demanar-li explicacions.
L’Àlex indica que això no pot passar i s’han de prendre mesures.
2. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE LLIBRES
La Vero explica que li va preguntar a la professora del seu fill si podia portar joguines
i la mestre li va contestar que sí però que era millor portar llibres perquè no en
tenen gaires.
La Irene proposa que quan sigui l’aniversari d’un nen, porti un conte com a detall.
La Tània expressa que seria millor no vincular-ho amb els aniversaris.
El Kikhe proposa de que es destini una partida de l’AMPA a la compra de llibres per
l’escola.
Una altre mare indica que el material del patí amb el que juguen els nens està
bastant deteriorat.
La Esther expressa que s’hauria de saber exactament quines són les necessitats que
té l’escola respecte el material i intentar cobrir-les, o bé a través de l’AMPA o amb
la col·laboració dels pares.
Una mare diu que s’hauria de revisar el servei d’acollida, perquè s’està pagant un
euro per material i no en tenen gaire.
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Una altre mare explica que es podrien demanar a l’Ajuntament equips informàtics
que ha reemplaçat, a través d’una instància dirigida al departament d’informàtica.
El Kikhe indica que s’ha de tenir en compte l’antiguitat dels equips, no obstant es
mirarà.
3. INFORMACIÓ DE LA FESTIVITAT DE LA CASTANYADA
La Vero explica que la festa va anar molt bé. S’han recollit 259,42€ i el benefici
obtingut ha estat de 148,05€.
4. PRECS I PREGUNTES.
L’Álex explica que en els pressupostos heretats de l’anterior Ampa, el cost de la
televisió pressupostada pel menjador era d’uns 800€ aproximadament. Segurament el
preu serà més elevat perquè haurà de ser de més polsades més l’equip de DVD.
Un pare proposa de que enlloc d’una televisió s’instal·li un projector.
Un altre pare contesta que la instal·lació seria complicada i els costos més elevats.
L’Álex planteja d’incloure alguna activitat lúdica dins l’horari de menjador.
La Neus proposa de fer alguna activitat extraescolar en aquest horari.
El Kikhe explica que l’escola havia demanat un equip de música. Es va llogar un per
provar-lo i per part de l’escola tenim el vist-i-plau. La Junta anterior l’havia inclòs
en el pressupost amb un cost de 3.500€ i si s’adquirís el que es va llogar el preu seria
de 1.400€ més IVA, amb una garantia de 2 anys, sempre i quan no sigui per mal ús.
Aquesta proposta es posa a votació i és aprovada per consens.
Una mare pregunta quan faran l’institut.
L’Álex respon que l’escola de Can Llong ens porta alguns cursos per davant, abans
estan ells.
Una mare es queixa dels cotxes que aparquen a sobre de la vorera.
Es proposa de passar una circular perquè els pares prenguin consciència.
L’Álex explica que s’ha fet loteria de Nadal. Els talonaris tenen 25 participacions de
5€ cadascuna, es juguen 4,20€ i els 0,80€ restants seran per l’AMPA.
Es lliuren els talonaris als pares assistents i es diu que la resta dels pares la podran
passar a recollir pel menjador de l’escola durant la propera setmana a partir de les
17.00h.
Finalitza aquesta reunió quan són les 11.15h de la nit.
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