ACTA DEL 13 DE MAIG DE 2010 CELEBRADA A L'ESCOLA MAS BOADELLA (ABANS CEIP CAN
LLONG)
A l'AMPA de l'escola Mas Boadella, s'inicia la reunió a les 9:30 hores del vespre.
Assisteixen:
L'Àlex Espinal com a president, l'Enrique Cipriano com a vicepresident, Sònia Garmendia com a
tresorera, l'Anna Dueñas com a responsable del menjador, la Verònica Agudo com a responsable
de la Comissió de Festes i la Maribel Montolio com a secretaria.
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior.
2. Extraescolars i Casal d'Estiu.
3. El programa de socis.
4. Festa de fi de curs.
5. Remeses pendents.
6. Pont Ronda Oest.
7. Mobiliari.
8. Menjador.
9. Mòbil.
10. Estatuts.
11. Precs i preguntes.
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Es posa en consideració dels assistents l'acta del 13 d'abril del 2010.
S'aprova per unanimitat.
2. EXTRAESCOLARS I CASAL D'ESTIU.
S’adjunta resum de la reunió d’extraescolars
“El passat dijous dia 6 cam fer al menjador de l'escola la reunió informativa sobre les
extraescolars del proper curs 2010/2011.
Allà ens vam comprometre a fer-vos arribar un dossier amb tota la informació ampliada del què
es va parlar a la reunió. Tanmateix, i degut al problema que ens trobem amb les places de
natació, hem decidit fer una primera consulta, a mode de preinscripció, per l'activitat de
natació. Podeu també donar la vostra opinió a l'enquesta adjunta a la pàgina principal d'aquesta
web.
El problema amb que ens trobem amb la natació és que el Club de Natació Sabadell, en horari
de tarda, només ens ofereix les 70 places que tenim enguany (60 dimecres i 10 dijous). Entenem
que no seran suficients per la demanda que preveiem, donat que entren 75 nous alumnes al
centre.
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De forma complementària, i amb la intenció de poder oferir places per tots els alumnes que ho
desitgin, hem aconseguit 50 places addicionals en horari de migdia (dimecres). Els alumnes
anirien al club caminant, acompanyats per monitors, en acabar les classes del matí. Els
ajudarien a canviar-se tan a l'entrada com a la sortida, i els tornarien al centre, cap allà les 14h
- 14:15h per dinar. No és la millor opció, però és una alternativa. En qualsevol cas, una bona
opció per als qui es queden a dinar al menjador.
També restem a l'espera de confirmació d'altres 25 places que hem demanat a Q-Wellness per
als dilluns a la tarda (ja sabem que tampoc no és la solució ideal però, com a mínim, per aquells
que estiguin mol interessats ens que els seus fills facin natació els hi podrem oferir aquesta
opció).
Teniu el full de preinscripció per depositar a la bústia de l'AMPA amb les vostres prioritats abans
del divendres 14 a la tarda”

Respecte el tema de natació l'Àlex expressa la seva opinió, indicant que les 70 places que hi ha
es reservin als P3, P4 i P5 perquè l'objectiu de la natació és que els nens aprenguin a sobreviure
en el medi aquàtic.
La resta dels assistents pensa igual que l'Àlex.
El Kikhe proposa d'orientar les 70 places que hi ha per infantil i les del migdia als de primària.
Pel que fa a les altres activitats extraescolars estan a l'espera dels nens que s'apuntin a natació,
perquè si un nen no es pot apuntar a natació per falta de places potser s’apuntarà a fer altre
activitat extraescolar o en el cas que tots puguin fer natació, no s’apuntaran a fer altre
activitat.
La ràtio mínima per activitat extraescolar és de 9 nens i la màxima és de 12 nens.
El Kikhe explica la proposta i modificacions horàries del servei d'acollida. (Adjuntem resum).
“• L’horari de l’Acollida serà de 7.30h a 9.00h, moment en que els nens s’acompanyaran a les
seves aules. El servei d’acollida matinal comença i acaba el mateix dia que l’escola, aplicant-se
per al seu funcionament el calendari escolar aprovat.
• L’aula en la qual estarem serà el menjador, això ens permetrà tenir un espai còmode amb
taules per poder esmorzar, per aquells nens/es que el portin, o també per dibuixar i pintar. Pels
infants amb més energia que vulguin començar el dia corrent, disposarem també de la sala de
psicomotricitat dels mes petits. L'entrada es farà sempre per la porta de primària, i els pares
acompanyaran als nens fins el menjador.
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• Els preus:
FIX (soci / no soci)
7.30h a 9.00h: 60 € / 70 €
8.00h a 9.00h: 40 € / 50 €
8.30h a 9.00h: 25 € / 30 €
ESPORÀDIC (soci / no soci)
7.30h a 9.00h: 5 € / 6 €
8.00h a 9.00h: 4 € / 5 €
8.30h a 9.00h: 3 € / 4 €”

L'Àlex pregunta si els de P4 poden fer patinatge.
El Kikhe contesta que sí.
S'acorden com es faran els pagaments de les activitats extraescolars.
Es proposa de fer dos pagaments, un a l'octubre i l'altre al 15 de gener amb una paga i senyal al
juny.
La Sònia proposa que si algú no paga l'activitat extraescolar i es vol apuntar a una altre el curs
vinent, no ho podrà fer fins que no pagui la quota anterior.
S’acorda acabar de concretar aquest tema en la propera reunió d’extraescolars.
3. EL PROGRAMA DE SOCIS.
L'Àlex explica de contractar un programa per a la gestió d'associacions amb un cost de 140€
anuals. En aquest programa s'integra una gestió de la fitxa de socis, de les activitats i de la
comptabilitat.
Els assistents aproven la proposta que es sotmetrà a votació a l’Assemblea General.
4. FESTA DE FI DE CURS.
La Vero explica que el dimarts es farà la reunió de la Comissió de Festes per acabar d'enllestir
els preparatius de la festa de fi de curs.
Per aquesta festa es posarà una parada de begudes i una persona, que no serà cap soci de
l’AMPA, les vendrà. S'han d'acordar els diners que es pagaran a la persona que ho faci.
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La Sònia consultarà els preus que es paguen.
A partir de demà es demanarà col·laboració als comerços.
A la reunió que es farà el dimarts s’acabaran de concretar tots els temes de la Festa de Fi de
curs.
5. REMESES PENDENTS.
La Sònia explica que ja s'han passat les remeses pendents.
6. PONT RONDA OEST.
S'acorda recollir signatures durant la propera setmana per demanar a l'Ajuntament la
construcció d'un pont que uneixi els barris de Castellarnau amb Can Llong. Abans de recollir les
signatures parlarem amb la Marigel.
L'anna proposa de dir-ho a l'escola de Can Llong per si també estan interessats en la recollida de
les signatures.

7. MOBILIARI.
S'ha de comprar mobiliari per l'oficina de l'AMPA.
S'ha de fer un pressupost més ajustat, però és necessari valorar allò que necessitem.
El Kikhe farà un pressupost.

8. MENJADOR.
L'Anna explica les novetats del menjador, entre elles la del cap de taula.
Explica que una mare s'ha queixat del menjar d'Scolarest per informacions que rep d'una altre
escola. L'Anna ha vingut vàries vegades a dinar a l'escola sense previ avís i no ha trobat cap
problema.
La Sònia pregunta si estem obligats a estar amb Scolarest o podem canviar.
L'Àlex explica que aquesta empresa està avalada per l'Ajuntament.
El Kikhe no està d'acord de la manera com s'ha promogut la promoció del Casal d'Estiu per part
de la monitora del menjador.
Els assistents de la Junta estan d'acord amb l'objecció del Kikhe.
L’Anna parlarà amb ella la setmana vinent.
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9. MÒBIL.
S’exposa la necessitat de comprar un telèfon per l’AMPA i poder fer les trucades de l’Associació
que siguin necessàries, ja que actualment cadascú les està fent des del seu telèfon particular.
La Sònia explica les diferents tarifes de telèfons mòbils que ha trobat i la més econòmica és la
de Orange, però a partir de les 18:00 hores.
S'acorda d'anar mirant preus durant la propera setmana i informar per e-mail. Seria convenient
trobar una tarifa econòmica a partir de les 16.00 o 17.00 hores de la tarda.
10. ESTATUTS.
El Kikhe explica que els nous estatuts es van aprovar a l'Assemblea General Extraordinària
celebrada el dijous 29 d’abril. Ha fet còpies per lliurar-les als socis o sòcies que ens les
demanin.
Queda pendent el seu registre, l’Àlex i la Maribel queden per la setmana que ve per començar a
tramitar la gestió amb la Generalitat dels Estatuts modificats.
11. PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.

Es tanca la sessió quan són les dotze i trenta minuts de la nit.

President

Secretària

Álex Espinal

Maribel Montolio
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