ACTA DE LA REUNIÓ RELITZADA EL DIA 14 DE GENER DEL DEL 2010
Al CEIP Mas Boadella (abans Can Llong II), a les nou i vint minuts del vespre es
reuneixen: l’Álex Espinal com a president, el Kikhe Cipriano com a Vicepresident, la
Maribel Montolio com a secretària ( arriba a les 21.40 hores) i els responsables de les
Comissions; l’Anna Dueñas, el Ricard Raspall, la Verònica Agudo, el José María
Laguna, la Rosi Álvarez i l’Esther Grau
Temes a tractar;
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació acta anterior.
Temes pendents.
Informació Comissió de Festes.
Planificació de l’Assemblea General.
Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es posa en consideració dels assistents l’acta de la reunió de Junta realitzada el 15
de novembre de 2009.
Es fan dues esmenes:
La carpa es comprarà des de la comissió de festes, costa 60€ enlloc dels 90€ que
posava a l’acta anterior.
El preu del servei de cangur és d’un 1 nen 2 €/hora, 2 germans: 3 €/hora i 3 germans:
4 €/hora i no 2€, 3€ o 4€ per tot el servei.
Recollides les esmenes anteriors, l’acta es aprovada per unanimitat.
2. TEMES PENDENTS.
Es presenta el calendari de reunions de la Junta i de les Assemblees. Les dates per
les Assemblees són el 28 de gener i el 8 de junt. S’aproven ambdues propostes per
unanimitat. Aquesta informació es publicarà al tauler d’anuncis de l’escola.
Es presenta la proposta d’organigrama de l’AMPA. Es aprovat per unanimitat.
Es presenta un resum de la loteria de Nadal.
L’Álex explica que el tràmit de la justificació de la subvenció de l’acollida està
pendent.
S’ha de preguntar a la Sònia si s’ha rebut l’ingrés dels diners d’aquesta subvenció.
3. INFORMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES.
La Vero explica que la festa organitzada al nadal va ser un èxit.
La comissió s’està organitzant per celebrar les festes de carnaval, Sant Jordi i Fi de
Curs. En totes elles s’ha de parlar amb l’equip docent per coordinar-ho.
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Respecte Sant Jordi, es posarà la paradeta al mateix lloc que l’any passat, plaça
Córdova. Les roses es preguntarà el preu a la floristeria que es van comprar també
l’any passat i els llibres s’intentaran comprar directament a l’editorial.
Fi de curs. Es faran diversos tallers; de globus, de sal, de maquillatge, de collars, de
mans pintades. Caldrà la col·laboració dels pares i mares per ser els monitors dels
tallers, que s’aniran tornant. Es farà una crida per demanar aquesta col·laboració. Es
posaran uns inflables i es demanaran pressupostos a diversos grups d’animació.
Es vol fer un taller de titelles pels nens de l’escola però en horari escolar. El preu és
de 400€ i ho pagaria l’AMPA.
Aquesta proposta es sotmet a votació.
S’aprova per unanimitat.
4. PLANIFICACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL.
Es proposa fer-la el 28 de gener a les 18.00 hores, oferint als pares i mares el servei
de cangur.
Els punts proposats a tractar a l’Assemblea són:
1. Aprovació acta anterior (mes d’octubre).
2. Presentació de la nova Junta ampliada (més comissions). Es demanarà
col·laboració per part dels pares i mares. Es necessita més gent.
3. Creació d’una Comissió de treball per elaborar uns nous Estatuts.
4. Resum de les activitats realitzades per les Comissions.
5. Resum de les activitats realitzades per la Junta.
6. Precs i preguntes.

5.PRECS I PREGUNTES.
L’Esther indica que va parlar amb el MEV sobre l’actitud dels monitors. Els del MEV
van dir que parlarien amb ells.
El Kikhe proposa que abans de fer el canvi de monitors, hauríem d’esperar la reacció
d’aquests un cop el MEV parli amb ells, si a partir d’aquest moment es produís un
canvi positiu, podríem esperar a que s’acabés el curs.
L’Esther pregunta si els véns adquirits des de l’AMPA per a l’escola estan coberts per
l’Assegurança del centre.
L’Álex contesta que preguntarà a la Nelly, presidenta de l’AMPA de Can Llong, com
ho tenen.
El Kikhe diu que està pendent la compra de 5 ordinadors per l’escola. S’han mirat dos
pressupostos; un de 5 ordinadors de la marca DELL i l’altre de 5 ordinadors de Pc
Box.
S’aprova la compra de 5 ordinadors de PC Box, perquè són més econòmics i la botiga
que els suministra està molt a prop de l’escola, fet que ens dóna més seguretat en el
cas que s’hagués d’utilitzar la garantia.
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L’Àlex explica que s’ha comprat una estant per posar el DVD i un disc dur
multimèdia.
Explica, que la festa de Nadal es va gravar en vídeo, que es podrien fer còpies a tots
les famílies que ho sol·licitin i cobrar-les a 2€, 1€ serà per l’AMPA. Es farà una
notificació als pares i mares.
També diu que es necessari formalitzar la situació amb la botiga de roba Menudos.
S’han posat en contacte amb ell i li demanen un document amb el compromís de que
la compra dels xandalls i bates de l’escola es faran a ells. S’ha de preguntar a
direcció si a primària els nens han de portar bata.
Ens ha arribat una carta de l’editorial dels llibres de text dels nens, reclamant el seu
pagament. No teníem coneixement de què encara no s’havien pagat. S’ha d’efectuar
l’ingrés.
El Ricard proposa de parlar amb els membres de la Comissió Econòmica perquè no
sabem exactament en quina situació ens trobem.

L’Álex indica que ja no tenim bústia a la Caixa, es millor rebre les cartes i fer els
tràmits sempre que es pugui telemàticament.
S’acaba la reunió a les 12.00 de la nit.

President

Secretària

Àlex Espinal

Maribel Montolio
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