ACTA DEL 15 DE MARÇ DE 2010 CELEBRADA A L'ESCOLA MAS BOADELLA
Al menjador de l'escola Mas Boadella s'inicia la reunió a les nou i 20 minuts del vespre.
Assisteixen:
L'Àlex Espinal com a president, l'Enrique Cipriano (Kikhe) com a vicepresident, l'Anna
Dueñas com a responsable del menjador, la Verònica Agudo com a responsable de la
Comissió de Festes, la Lidia Pérez com a representant de la Comissió Econòmica, el
Ricard Raspall com a representant del Consell Escolar i la Maribel Montolio com a
secretaria.
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior.
2. Preparació estratègia captació de socis 2009-2010.
3. Assegurança compres AMPA.
4. Dades per demanar a la inscripció dels nous P3.
5. Resum Consell Escolar.
6. Proposta servei logopedia com a extraescolar.
7. Grau de satisfacció del MEV.
1. Aprovació acta anterior.
Es posa en consideració dels assistents l'acta del 25 de febrer del 2010.
La Vero indica que en la seva intervenció on explica que va parlar amb la botiga Menudos
per agafar el compromís sobra la distribució de la roba de l'escola, s'ha d'afegir segons
indicat per la junta directiva
En el punt 11 es deallen els horaris de les reunions de Junta. L'horari posat a les reunions
del 15 març i del 13 d'abril són les 9.00 hores i s'hauria de posar les 21.00 hores o les
9.00 hores del vespre.
Recollides les anteriors esmenes, l'acta s'aprova per unanimitat.
2. Preparació estratègia captació de socis 2009-2010.
L'Àlex indica que avui era l'últim dia perquè els pares interessats en fer-se soci de l'AMPA
s'apuntessin.
El Ricard diu que la Mª Àngels (professora) li va facilitar els telèfons de contacte de tots
els pares. La idea és que aquells pares no inscrits a l'AMPA, se'ls truqui per fer un últim
intent.
L'Àlex expressa que s'haurà de valorar els beneficis pels socis de l'AMPA i pels que no.
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S'exposen diversos avantatges i desavantatges per fer-se soci o no de l'AMPA.
A continuació es parla de les festes organitzades per la Comissió de Festes.
La Vero explica els detalls de la festa de fi de curs: hi haurà espectacle, inflables, tallers,
sopar, sorteig...
L'Àlex indica que s'ha de muntar bé perquè la gent no apuntada al sopar es quedin.
La Vero explica que es posaran tanques al voltant de les taules i tal com entrin hauran
d'agafar el lloc, no es podran guardar cadires, si algú vol sentar-se al costat dels seus
amics hauran d'entrar a la vegada.
El Kikhe diu que s'hauria de donar un tiquet per cadira, encara que el nen no mengi. S'han
de demanar a l'Ajuntament més cadires de les que es puguin preveure perquè sempre
falten.
L'Àlex proposa de donar unes polseres i un tiquet per les famílies sòcies i d'aquesta
manera s'identificaran per poder participar en la festa de fi de curs i entrar al sopar.
La Vero explica els preparatius de la festa de Sant Jordi. Els llibres es compraran a la
llibreria Paes. Ens fan un 20% de descompte, un 5% més que l'any passat.
Es començarà a muntar la carpa a les 8.00 hores. No sabem on està la carpa blanca
utilitzada l'any passat. Es preguntarà al Jaume Turu.
Es compraran unes 300 roses, el preu encara s'ha de concretar, però segurament serà a
3€, així com tampoc es sap el lloc on es compraran.
Tornant al punt 1
La Maribel pregunta si quan es faci la presentació per part de l'escola als pares dels nous
nens de P3, si l'AMPA farà una presentació.
El Ricard diu que es va proposar al Consell Escolar i van dir que sí.
Resumint: s'establiran diferents preus pels socis i no socis de l'AMPA i es farà una
presentació de l'entitat en la reunió que es faci pels nous de P3.
El Ricard prepararà un esborrany de díptic informatiu sobre l'AMPA per lliurar-lo a les
noves famílies.
3. Assegurança compres AMPA.
L'Àlex vol saber si l'assegurança escolar cobreix el material comprat des de l'AMPA per
l'escola, ho desconeix.
El Kikhe mirarà com està a la seva escola, ens informarà.
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4. Dades per demanar a la inscripció dels nous P3.
El Ricard ha elaborat un formulari d'inscripció de l'AMPA per entregar a les famílies que
facin la prescripció del curs. Lliura un model a cada assistent de la reunió perquè facin les
seves aportacions.
El Kikhe proposa d'insertar més d'una línia per fills.
A tots ens sembla correcte.
El Ricard l'afegirà.
5. Resum Consell Escolar.
El Ricard diu que ha enviat l'acta del Consell aquesta tarda. Els assistents se la miraran i
si hi ha algun dubte li faran arribar.
6. Proposta servei logopèdia com a extraescolar.
La Maribel proposa d'incorporar a l'escola un servei de logopèdia privat en horari escolar
pels motius següents:
- El servei de logopèdia subvencionat només es dóna als nens amb unes dificultats greus,
els nens que tenen dificultats lleus no tenen aquest servei i s'han de desplaçar a centres
privats fora del barri.
- En el barri de Can LLong no hi ha cap servei privat de logopèdia i actualment els pares
s'han de desplaçar a altres barris.
- El fet que el nen pugui rebre la classe dins l'horari escolar i amb un grup de nens que ja
coneix potser més beneficiós per ells.
Els assistents a la reunió troben bé aquesta proposta i per tirar-la endavant es farà:
- La Maribel coneix a una logopeda privada que dóna suport a dos nens de l'escola i està
fent aquest suport a una altre escola. Demanarem una valoració a aquesta escola sobre el
servei.
- Ho proposarà a la Cintia Sabater (responable del servei de logopèdia a la nostra escola)
i li demanarà un informe.
Un cop tinguem les dues valoracions, escola i Cintia Sabater, es traspassarà als
representants de l'AMPA en el Consell Escolar per a presentar-la.
7. Grau de satisfacció del MEV.
L'Àlex pregunta quin és el grau de satisfacció amb el MEV.
Aquesta dada s'ha de valorar amb més profunditat i demanar un informe a la Neus,
responsable dels extraescolars
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8. Precs i preguntes.
L'Àlex ens diu un parell de preus del taulells d'anuncis que ha mirat. Ens mirarem més
preus.
Respecte la roba de l'escola s'hauria d'informar als pares que aquest any qui distribueix la
roba és Menudos i no Moda Bàrbara perquè no ha rebut cap tipus de consentiment ni
consulta de l'AMPA. Es farà arribar aquesta informació (Modas Bàrbara) a través del
butlletí informatiu.

Es tanca la sessió quan són les onze i quaranta-cinc minuts de la nit.

President

Secretària

Álex Espinal

Maribel Montolio
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