ACTA REUNIÓ AMPA
Acta reunió AMPA del 20/07/2011
S’inicia la reunió a les 21:00h al despatx de l’AMPA.

Assisteixen:










Oscar Lores com a president.
David Gómez com a vicepresident.
Santi Garcia com a tresorer.
Alfred Millet com a secretari.
Kikhe Cipriano com a responsable de la comissió d’extraescolars.
Mireia Serrano com responsable de la comissió econòmica.
Mar Lucas com a responsable de la comissió de mares i pares.
Veronica Agudo com a responsable de la comissió de festes.
Membres AMPA Sabadell-Berardo com a convidats a assistir: Angel (president), Javier
(vicepresident), Carmen Coca (secretaria).

Punts a tractar
1. Extraescolar d’anglès (o altres idiomes).
2. Reserva de sales al Centre Cívic de Can Llong.
3. Calendari.
4. Preinscripcions casal setembre i extraescolars.
5. Lliurament dels llibres al setembre.
6. Subvencions.
7. Organigrama.
8. Torn obert de preguntes.

Desenvolupament de la reunió
1. Extraescolar d’anglès (o altres idiomes).

Mar: La Sam comenta que hi ha una oposició de la directiva per poder interferir amb
l’escola. El Can Llong ha convençut a la seva direcció per fer un teatre en anglès.
Kike: no veu correcte fer extraescolars d’anglès, socials... o qualsevol matèria de l’escola,
podria generar diferents nivells dins d’una mateixa classe. L’AMPA ha de donar
continuïtat al projecte educatiu del centre, y no podem xocar amb el projecte de
l’escola.
Mar: aquest any hi ha extraescolars a migdia?
Kike: S’ha ofert, falta veure si hi ha suficients inscripcions per a que es puguin fer. En
novembre es pot sol·licitar als pares que aportin idees per organitzar les extraescolars
del curs vinent.
Carmen Coca (AMPA Sabadell-Berardo): jo crec que és molt útil i necessari fer
extraescolars d’idiomes, ja que els nens d’Espanya tenen, en general, baix nivell en
idiomes.
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Mar: es pot oferir com un “reforç”.
Carmen Coca: Haurien de coordinar-se els mestres d’anglès i el d’extraescolars.
Alfred: podríem comentar al centre que volem ajudar a augmentar el nivell d’anglès.
Kike: s’ha de parlar amb Marigel per a que, el proper curs es pugui oferir.
Mireia: podríem preguntar als pares si estan interessats. Si hi ha demanda seria una
forma de pressió.
Resum d’acords presos:
o Es parlarà amb direcció per traslladar-li la possibilitat de fer l’anglès el
curs vinent com a millora general de centre, enfocant-ho com a ajut al
centre perquè assoleixin millor nivell els alumnes.
2. Reserva de sales al Centre Cívic de Can Llong.

Mar: el centre cívic Can Llong s’inaugura al setembre. La meva comissió sempre té
l’impediment de Marigel. La solució és veure si es pot reservar una de les sales. S’ha
parlat amb el president de l’associació de veïns. Tenim reservat el 19 d’octubre
(dimecres de 19:30 a 20:00h) per fer el Bollybood (fins al 15 de juny). D’aquesta
manera, ja que es fa fora de l’escola, es pot obrir a més gent: socis, no socis i gent de
fora de l’escola.
Mar: Els tallers també els tenim “capats”, han de ser educatius i no sempre ho són, la
idea és fer cursos perquè es coneguin els pares. Per fer els tallers s’ha pensat en fer-los
dissabte. Es tracta de reservar un dissabte de cada mes per fer els tallers que no es
poden fer a l’escola: risoteràpia, pintura (grafitty)... sol·lita Mar permís per ocupar la
sala en nom de l’AMPA una vegada al mes.
Vero: s’ha de demanar a la Marmolejo que ens cedeixin el local, no cal que ens doni
permís.
Resum d’acords presos:
o Sol·licitar fer activitats en dissabte, a veure que ens poden cedir. Mar
veurà de fer un programa per emplenar-los.
3. Calendari.

Oscar: es necessita tenir un calendari anual de les activitats que fem al centre, ja que
s’han de coordinar els espais disponibles amb els dos coles.
Mar: qui més utilitzarà espais de l’escola és la comissió d’extraescolars.
Oscar: sols hem de comunicar aquelles activitats que es facin dins del centre.
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4. Preinscripcions casal setembre i extraescolars.

Mar: hi ha molt pocs nenes i nenes apuntats. En total són 8 nens apuntats, i s’han
d’apuntar com a mínim 12 nens/nenes.
Alfred: els pares sols s’han pogut assabentar d’aquest casal a través d’internet.
Mar: els paperets per les bossetes estaven preparats, però les mestres no els varen
posar perquè Marigel no va donar el permís.
S’acorda: enviar un SMS massiu a tots els socis per informar a les famílies perquè
s’apuntin al casal de setembre. D’aquesta manera assegurem que la gran majoria dels
socis sàpiguen que s’ofereix aquest casal. Data límit per apuntar-se 29 de juliol de
2011.
Mar: respecte al Casal estiu, èxit absolut, tots els nens estan molt contents. Com a
incidència, a la sortida a Palau de Plegamans (19-07-11), s’ha rebut una queixa d’una
família: una alumna no va dinar degut a que la bossa on portava el dinar estava
fortament tancada i la nena no va poder obrir-la i es va quedar sense dinar. La mare es
queixa de que cap monitor s’hagi adonat del fet. La responsable del casal contesta
disculpant-se pel fet.
Santi: a la meva filla també li va passar el mateix, no va menjar tampoc.
Mar: ja li comentaré a la responsable del casal, que em doni explicacions. De tota
manera, en general hi ha molt bona opinió de com ha transcorregut el casa. La
coordinadora és molt responsable i de seguida em trucava si passa alguna cosa.
Kike: respecte a les extraescolars, queden moltes places per assignar. Al setembre, la
primera setmana (del 12 al 16 de setembre) s’admetran més inscripcions. Els preinscrits
(abans de setembre) ja tenen plaça segura. Els inscrits al setembre es farà un sorteig
públic per omplir les places restants. Els alumnes del Sabadell-Berardo poden
inscriure’s, ja que de 36 places, hi ha sols 6 inscrits (un d’ells ja és del SabadellBerardo).
Resum d’acords presos:
o Enviar un SMS massiu a tots els socis per informar a les famílies perquè
s’apuntin al casal de setembre. Data límit 29 de juliol de 2011.
5. Lliurament dels llibres al setembre.

Oscar: cal saber la quantitat de llibres a preparar perquè les famílies els recullin.
Kike: Quan es lliurin els llibres a la família es faran signar.
Resum d’acords presos:
o Oscar avisarà a l’escola que els llibres arribaran el dia 1 de setembre.
o Oscar demanarà llistes d’alumnes de tots els cursos.
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6. Subvencions.

Santi: tenim tota la documentació, sols falta la justificació de l’assistència.
Kike: S’ha de trobar la documentació de la sol·licitud (en abril) per poder justificar allò
que es va demanar.
Santi: s’ha de presentar la documentació abans del 29 de juliol de 2011.
Kike: ens falten fulls de justificació d’assistència de natació (responsable empresa, Núria
Ruíz).
7. Organigrama.

Oscar passa una graella i cada responsable emplena les seves dades.
8. Torn obert de preguntes.
8.1. Trigèmins.

Santi: tenim dues famílies amb trigèmins.
Resum d’acords presos:
o Dividir el regal de l’editorial entre les dues famílies amb trigèmins:
cadascuna pagarà en total 335€ pels llibres dels seus tres fills.
o El curs vinent es tindrà en compte els descomptes a fer a bessons i
famílies nombroses.

8.2. AMPA Sabadell-Berardo:

Oscar: ens varem reunir amb ells i varem acordar fer activitats conjuntes. Ens interessa
unificar activitats per abaratir i a més, en certes activitats necessitem més
preinscripcions per fer-les.
Kike: L’acollida és una de les activitats proposades que s’ofereixen i més cara ens val, ja
que és necessari un mínim de dos monitors, és car i sols aconseguim per despeses.
Vero: les activitats que organitza l’AMPA és cosa nostra. Ens hem de posar d’acord les
dues AMPES, així abaratirem despeses i hi haurà més gent i ens ho passarem millor.
Carmen Coca: si els nostres alumnes volen apuntar-se a les activitats de P3, poden?
Kike: sí que poden apuntar-se, hi ha places disponibles. Els alumnes del SabadellBerardo, els considerarem com a alumnes nostres, com a socis.
Vero: les festes que podrem fer junts són: castanyada, carnestoltes, Sant Jordi i Final de
curs. No és lògic que fem aquestes festes les fem separadament.
Kike: les directores acordaran como organitzar les activitats dins de l’horari escolar. Les
activitats fora de l’horari escolar ja és cosa de l’AMPA i aquí és on podem fer allò que
més ens interessi, que en principi és fer les activitats conjuntament.
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Angel (president AMPA SB): hem format les mateixes comissions que vosaltres i volem, a
part de pagar la quota que correspongui, participar activament.
Vero: “cuento con ello”.
Javier (vicepresident AMPA SB): passaré a Oscar, els correus de totes les comissions de
l’AMPA del SB.
Es proposa a l’AMPA del SB fixar una quota a aportar per fer conjuntament.
Angel: necessitem reunir a la nostra AMPA per veure quants socis tenim i que pensen al
respecte.
Santi: S’han d’aprovar, tant la junta entrant com la que surt, els comptes del curs 201011.
Es preveu fer una reunió de l’AMPA sortint i la entrant la setmana del 12 de setembre, i
després fer una reunió de socis a finals de setembre.

Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 01:15h i de la
qual s’estén aquesta acta.

Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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