ESBORRANY DE L'ACTA DEL 15 DE JUNY DE 2010 CELEBRADA A
L'ESCOLA MAS BOADELLA
A l'AMPA de l'escola Mas Boadella, s'inicia la reunió a les 18:30 hores de la tarda.
Assisteixen:
L'Àlex Espinal com a president, l'Enrique Cipriano com a vicepresident, la Maribel Montolio com a
secretaria i trenta set pares i mares. (adjuntem llistat d'assistència).
ORDRE DEL DIA:
1. L’ectura i aprovació de l’ acta anterior.
2. Proposta i votació per adhesió a la Fundació Catalana de l'Esplai per suport i programari
de gestió de socis i comptabilitat.
3. Proposta i votació del pressupost del mobiliari del despatx de l'AMPA.
4.Extraescolars curs 2010-2011.
5. Reglament Intern.
6. Resum d'activitats portades a terme durant el curs 2009-2010.
7. Festa fi de curs.
8. Calendari Inici curs 2010/2011.
9. Assumptes de tràmit.
10. Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Es posa en consideració dels assistents l'acta de l'Assemblea Extraordinària celebrada el 29 d’abril
del 2010.
S'aprova per unanimitat.
2. PROPOSTA I VOTACIÓ PER ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI PER
SUPORT I PROGRAMARI DE GESTIÓ DE SOCIS I COMPTABILITAT.
L'Àlex explica que pagant una quota de 60€ d'alta i de 140€ anuals es pot contractar un programa
de gestió de socis i comptabilitat que beneficiarà la gestió de l'AMPA tant a nivell administratiu com
a nivell comptable.
Es passa la proposta a votació.
S'aprova per unanimitat
3. PROPOSTA I VOTACIÓ DEL PRESSUPOST DEL MOBILIARI DEL DESPATX DE L'AMPA.
El Kikhe explica la necessitat de què el despatx de l’AMPA disposi d’un mobiliari. El pressupost
s’ha demanat a l’Ikea i és de gairebé 2000€.
Els diners obtinguts de les activitats realitzades durant el curs per l'AMPA són els que es
destinaran al mobiliari i no els que paguen els socis amb la quota anual de 30€.
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Es fan algunes preguntes en referència al registre dels nous socis o d'aquells socis que han inscrit
al seu segon fill a l'escola.
Es passa la proposta a votació.
S'aprova per unanimitat.
El Kikhe demana col·laboració per muntar el mobiliari.
4.EXTRAESCOLARS
El Kikhe explica que la valoració de les extraescolars que s'han fet durant aquest curs ha estat
positiva.
Respecte el servei d'acollida, explica que no agrada l’actitud dels monitors en quant a la seva poca
proactivitat i dinamisme. Pel curs vinent es demanarà un canvi de monitors, així com una
programació del curs en aquest servei d'acollida.
Estat de les preinscripcions.
Encara queden famílies que han de liquidar el pagament de la reserva. Aquesta tarda els pares
podran abonar la preinscripció fins a l'inici del curs vinent, però si en aquesta data no l'abonen, es
perdrà la reserva de plaça.
L'activitat que ha tingut més afluència de gent ha estat teatre.
Calendari.
Les activitats extraescolars s'iniciaran a l'octubre. El curs vinent hi ha una setmana de vacances al
mes de febrer.
Es demanarà al MEV que allarguin una setmana més, o bé que revisin els preus perquè el curs
vinent no hi ha trenta setmanes d'activitats.
Natació.
S' explica als pares que l'objectiu de la natació com activitat extraescolar, és la de què aprenguin a
defensar-se en el medi aquàtic, per aquest motiu es prioritzan les places de P3 i P4.
Des del Club es recomana apuntar als nens a partir de P4 perquè els nens de P3 causen moltes
baixes durant el curs.
El Club Natació no ens confirma les places fins el mes de setembre.
Demà en la reunió dels nous pares de P3 s'intentarà que no hi hagi una gran demanda de P3,
sobretot per les recomanacions del Club.
Pel curs vinent tenim 7 monitors assignats, gairebé disposem de 90 places.
Club Sant Quirze:
Podria anar un grup de grans i un altre de P3 i P4, això facilitaria als pares que tenen germans. El
preu és més econòmic i hi ha aparcament, però dependrà de les places que ens confirmin des del
Club.
Es plantejarà als pares de P3 un sondeig sobre si voldrien anar a Sant Quirze o al Club Natació, a
partir del sondeig es decidirà d'obrir un grup en Sant Quirze.
Col.laboradors proper curs.
Es demana ajuda per col·laborar en les diferents comissions, però sobretot en les activitats
extraescolars.
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5. REGLAMENT INTERN.
S’està elaborant el reglament de règim intern. Ens comprometem a presentar/lo durant la primera
assemblea del curs vinent per tal d’aprovar-ho.
Proposem mantenir la quota de soci de 30eur pel curs 2010 / 2011.
Es passa la proposta a votació.
S’aprova per unanimitat.
6. RESUM D'ACTIVITATS PORTADES A TERME DURANT EL CURS 2010/2011
Activitats per a pares i mares.
Durant el curs s’han fet activitats, sortides a les mines de sal de Cardona i xerrades per a les
famílies. Les xerrades no han tingut molta afluència de gent i des de l’AMPA es demana més
assistència de les famílies.
Menjador.
L'Anna explica les activitats i les normes que tenen en el servei de menjador.
Una de les activitats a destacar és el de cap de taula, es tracta de donar una responsabilitat al nen
del control de la taula, comportament i hàbits.
L'evolució dels nens, sobretot de P3 ha estat molt positiva.
La responsable d'Scolarest ens passarà una memòria del curs, que es penjarà a la pàgina web de
l'AMPA.
La primera setmana de setembre es farà una reunió de P3 amb Scolarest.
Comunicació:
L'Esther explica les activitats dutes a terme per la comissió de comunicació. Fa una crida a la
participació de tothom. Fa un repàs de les vies de comunicació que fem servir ; paper a la bosseta,
de forma habitual i que ja es feien servir, i de les noves vies que hem creat aquest curs, com la web
de l'AMPA (separada de la de l'escola), el full informatiu trimestral, els cartells al plafó informatiu
d'infantil, els SMS informatius.
Fa una valoració personal molt positiva de tot el treball que s'ha dut a terme.
Festes:
La Vero fa una crida també de la necessitat de la col·laboració de la gent.
Explica les activitats que s'han fet durant aquest curs:
1. Festa de la castanyada. Benefici de 150€.
2. Festa de reis mags. S'han comprat els vestits dels reis mags, que ja s'aprofitaran per altres
cursos.
3. Carnaval no es va poder fer perquè no teníem l'escola acabada.
4. Sant Jordi. Benefici de 850€.
5. Festa de fi de curs.
Les activitats de festes aporten uns beneficis per l'AMPA que s’utilitzen per les necessitats dels
nens de l'escola.
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7. FESTA FI DE CURS.
La Vero explica les activitats que es faran a la festa de fi de curs:
- Demà es lliurarà el programa de la festa de fi de curs amb uns números.
- Es recomana que els nens vinguin amb una muda perquè es poden tacar.
- Els nens poden portar un iogurt de vidre buit si volen col·laborar en un taller que es farà.
- Es vendrà un DVD, separat per cursos dels nens de P3, P4 i P5. 1 DVD, 4€ i dos 6€.
L'escola s'obrirà a les 17.00 hores.
Hi hauran inflables, es farà un mural, tallers de maquillatge, de globus, de sal i de pintura de
gorres.
18.00 hores, es lliuraran els premis del concurs de dibuix.
Sorteig dels vals dels comerços del barri.
19.00 hores actuació infantil de Marc Oriol.
21.00 hores, sopar de germanor.
23.00 hores, Disco mòbil.
01.00 hores, fi de festa.
Es pot produir alguna modificació segons el temps.
L'Àlex explica que s'han venut 307 tiquets.
L'Ajuntament ens deixa 142 cadires i 15 taules. S'està demanant pressupostos per aconseguir més
taules i més cadires.
8. CALENDARI INICI CURS 2010/2011.
Les classes s’inicien el 7 de setembre i acabaran el 22 de juny del 2011.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre l'AMPA vendrà els llibres i es demana col·laboració per vendre'ls.
L’acollida s'inicia el 7 de setembre.
Extraescolar a l'octubre.
9. ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Roba de l'escola.
L'Àlex explica que estem a una escola pública i els nens poden venir com vulguin i es pot comprar
l'uniforme allà on es vulgui.
En el seu dia direcció de l'escola va arribar a un acord amb la botiga Menudos per subministrar la
roba.
Aquest any hi ha més botigues que volen subministrar la roba. Moda Bàrbara va anunciar que la
venia, segons un acord al qual havien arribat amb l'escola.
La Marigel va dir que no havia parlat amb aquesta botiga i fins i tot el senyor de la botiga va venir a
l'escola escridassant direcció i l'AMPA.
Desde l'AMPA es va enviar un e-mail dient que no tenia cap logo oficial per vendre-ho i aquest email el va penjar a la seva botiga.
Les maneres i les formes de fer no són les més adients per la manera de fer de l'escola que és la
de diàleg i acords.
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10. PRECS I PREGUNTES.
La Tània pregunta què va passar amb el micro el dia de les actuacions del nens.
El Kikhe explica que el micro funciona amb piles i si té poques no funciona bé.
La Tània proposa comprar un cable.
El Kikhe respon que l'equip és molt bo, però s'ha de tenir la previsió de comprar les piles.
L'Àlex explica que l'AMPA ha fet tot el possible perquè l'escola fes la festa de fi de curs i que des
de l'AMPA es fan totes les gestions per fer totes les activitats i tasques de l'escola.
El Kikhe diu que aquest novembre hi ha eleccions del Consell Escolar. Demana la col·laboració
dels pares perquè es presentin com a representants del Consell Escolar.

S'acaba la reunió quan són les 20.30 hores del vespre.

President

Secretària

Álex Espinal

Maribel Montolio

5

