ACTA REUNIÓ AMPA
Acta reunió AMPA del 15/09/2011
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.
Ricad Raspall com a representat consell escolar.
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.

Punts a tractar:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Activitats extraescolars.
3. Activitats de pares i mares.
4. Tancament pressupost 2010-11 i preparació del pressupost 2011-12.
5. Responsable de la comissió de festes.
6. Responsable de la comissió de comunicació.
7. Calendari d'activitats i de sessions.
8. Elaboració del reglament de règim intern (i actualització dels estatuts, si s'escau).
9. Nomenament del/la encarregat/da de subvencions dins la comissió econòmica.
10. Inversions a l'escola amb el fons de l'AMPA.
11. Socialització de llibres i forma de reserva, pagament i compra.
12. Samarretes "anti-retallades".
13. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la reunió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Es posposa l’aprovació de l’acta anterior per la proper reunió.
2. Activitats extraescolars.

Kike: aquesta setmana s’han de formalitzar les preinscripcions (paga i senyal). Hi ha
activitats (natació i multiesport) on hi ha més preinscripcions que places, s’està parlant
amb les famílies per veure si alguna canvia d’activitat o de dia. Alguns pares ja han
començat a pagar. Demà divendres acaba el termini per fer la paga i senyal, tenen
prioritat els preinscrits dins de termini (que va acabar al juny).
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El dia 19/09/2011: s’elaboraran els llistats de totes les inscripcions formalitzades (els que
han fet l’abonament dels 30€ de paga i senyal per activitat escollida amb data límit
16/09/11), tant els llistats de les activitats on hi ha més demanda que places (s’ha de
fer sorteig) com de els que s’han cobert totes les places o queden vacants.
El dia 20/09/2011: es farà el sorteig per a les llistes amb més demanda que places. Els
assistents no “agraciats” pel sorteig podran elegir una altra activitat o dia (d’aquelles
activitats on restin places).
El dia 21/09/2011 es publicaran les llistes dels inscrits a cada activitat i de les vacants
pendents de cobrir.
Els dies 21/09/11 (dimecres) de 9:00 a 10:00h, 22/09/11 (dijous) i 23/09/11 (divendres)
de 17:00h a 18:00h els pares i mares podran venir a l’AMPA per formalitzar la inscripció
a les activitats on hi hagi plaça. Els pares hauran de pagar en efectiu 30€ per cada
inscripció. S’aniran cobrint les vacants per ordre d’abonament dels 30€ per inscripció.
Cada nen/a inscrit haurà pagat 30€ per activitat, el que resti per pagar (que variarà en
funció del nombre i de l’activitat escollida) es farà per ingrés en compte en dos
terminis: la primera quinzena de novembre i la primera quinzena de desembre. Es
publicarà una llista del que ha de pagar cada nen.
Oscar: com s’ha calculat el preu de cada activitat?
Kike: cada activitat ha de tenir un mínim de 12 alumnes, es calcula per a 9 alumnes i fins
a 12 se suposa que es compensa per la subvenció que rebrà l’AMPA de l’Administració
per aquest concepte.
Kike: respecte a l’acollida de tarda, comentar que el curs passat es va haver d’eliminar
per manca d’usuaris. Aquest curs, com l’anterior, l’acollida de tarda es mantindrà fins
acabar octubre, i es valorarà si ho mantenim o no (si hi ha prou alumnes).
L’abonament per part de les famílies del servei d’acollida serà mensual, i es farà per
domiciliació bancària (remesa).
Kike: respecte a la natació, comenta que no es fa natació per P3 (pel volum d’alumnes)
però si sobren places seria convenient (per no perdre les places del Club Natació)
deixar oberta la inscripció tant els alumes del Sabadell-Berardo com els nostres. En data
d’avui, queden unes 20 places per cobrir.
MAR: comenta que el curs passat els de P4 a finals del curs encara anaven amb xurros,
la monitora no donava canya, els pares/mares s’han queixat, però ho han dit a nivell de
“parc”.
Kike: jo no he rebut cap queixa, ben al contrari, les opinions que he rebut són positives
respecte a la natació, entenc que un nen de P4 si surt amb xurro, segur que si se li
treu, surarà. Són nens petits.
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Resum d’acords presos:
o que les places de natació a les quals poden optar els alumnes de P3
s’anunciaran el dilluns 26 de setembre, una vegada hagin passat tots els
altres nivells a apuntar-se a les places vacants. (ja s’informa de l’horari
d’inscripcions).
3. Activitats de pares i mares.

Mar: s’estan preparant activitats per pares i mares:
o Bollybood comença el 19 d’octubre de 19:30 a 20:30h.
o Fora del centre es farà un taller de FIMO serà divendres a les 17:00h,
falten concretar dates, serà a l’octubre.
o Per nadal: taller de galetes.
o Taller de pintura grafitty (Sergi). Marigel va donar la seva conformitat,
però com fa massa temps, li tornarà a proposar aquest taller. Aquest taller
també serà a l’octubre. També està l’opció de fer la pintura amb
aquarel·la.
o Sortida al Circ, és una activitats per als pares. L’activitat s’inicia fent una
demostració tradicional de circ, i després ho repeteixen pares i fills. Es
farà a l’octubre. Serà sortida d’un dia. Hi ha zona picnic. Poble: COPONS.
o Sortida a la Fageda (iogurts) finals d’octubre-novembre.
o Risoterapia: taller de 2h, que es farà un dissabte. Si hi ha demanda, es
podrà fer diversos caps de setmana.
Mar: en principi, ja que Marigel no dóna el seu consentiment a que es realitzin algunes
d’aquetes activitats, es faran al centre cívic. Sent així, les activitats es podran obrir tant
per a socis com no socis. El taller de pintura serà l’única activitat que s’intentà fer a
l’Escola.
Kike: hem d’intentar fer els tallers a dins de l’escola i no fora.
Mar: sí, però Marigel no ens dóna el seu consentiment. Tot i això tornaré a presentar-li
els projectes a veure si canvia d’opinió i els podem fer a l’escola.
Oscar: abans de parlar amb Marigel, m’ho dius a mi i jo la posaré amb antecedents.
Marigel es queda més confiada i tranquil·la quan s’assabenta de les activitats a través
meu, com a president. D’aquesta manera, quan vagis a explicar-li els detalls de les
activitats, com que ja sabrà que ho anem a fer, s’ho mirarà d’una altra manera.
Mar: doncs així ho farem, primer parles tu amb Marigel i després vaig jo a detallar-li les
propostes.
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Resum d’acords presos:
o Intentar fer les activitats per pares i mares al centre escolar.
o El president presentarà a la directora del centre les propostes d’activitats
per a pares i mares.
o La comissió de Pares i Mares, després de que el president presenti les
propostes, detallarà a la direcció del centre cadascuna de les activitats
previstes.
4. Tancament pressupost 2010-11 i preparació del pressupost 2011-12.

Santi: us passo el balanç d’ingressos i despeses del curs 2010-11 (veure document
adjunt). El curs 2010-11 té un superàvit 10.091,83€.
Loteria: el curs passat es va posar una col·laboració de 0,50€ per papereta. Maria José
Calvo, responsable de menjador actual, es va fer càrrec de la loteria del curs passat.
També està a la comissió de festes.
David: com quedem amb l’AMPA del Sabadell-Berardo?
S’acorda:com que la loteria és una manera de recaptar diners, cada AMPA hauria de
gestionar els seu propi número de Nadal, és per això que s’acorda no fer la loteria
junts.
Santi: de la loteria estava previst treure més diners dels que finalment es varen
aconseguir. En concret va haver un benefici d’uns 2200€.
Kike: el dia que vinguin els talonaris s’han de lliurar als pares ràpidament, ja que si tenim
algun robatori, tindríem un problema. El curs passat, al setembre, ja es va encarregar el
número de Nadal.
S’acorda: demanar uns 300 talonaris amb 40 paperetes. Cada talonari amb un valor de
100€.
David: hem de veure quin és el percentatge màxim que ens permet la llei aplicar a cada
papereta com a guany (sembla ser que és el 20%), ja que el número fos agraciat amb
un premi important, algú podria demanar que li paguéssim com a que ha jugat amb
més diners dels que inicialment jugava.
Kike: busquem qui s’encarrega i que gestioni la loteria.
Santi: respecte als llibre el curs passat, es va tenir superàvit, aquest curs es preveu
superar aquest benefici.
Alfred: El benefici del llibres serà com a màxim uns 2600€, ja que el càlcul es va fer
suposant que es venien tots els llibres.
Mireia: per al curs vinent, se suposa que no tindrem subvencions, s’ha de tenir en
compte per fer el pressupost.
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Sant: tenim molt de superàvit, proposa que alguna de les festes per a pares i mars sigui
gratuïta. Kike està d’acord, es podria llogar personal per que es faci càrrec de servir als
pares i així alliberar als voluntaris que no poden gaudir de la festa.
Santi: qui portarà la comissió de festes, ja que Vero s’ho deixa?
Mar: sembla ser que ja té substituta, serà Marga, però encara no és oficial.
Kike: la Vero s’ha vist molt pressionada amb el tema festes i és raonable que s’ho deixi.
Mar: la Marga està esperant que Vero digui a la comissió que s’ho deixa, de forma que li
doni legitimitat per iniciar la serva tasca. Igualment, encara no té el correu de Festes,
no està llegint els correus.
Santi: s’han cobrat tots els llibres excepte un que, per problemes econòmics i amb
l’aprovació de la junta, pagarà a final de mes.
S’acorda: aprovar el tancament dels comptes del curs 2010-11 presentats per Santi
(veure document adjunt). S’aprova per unanimitat.
S’acorda: per unanimitat, no modificar la quantia de la quota de socis i mantenir la
vigent.
Resum d’acords presos:
o Com que la loteria és una manera de recaptar diners, cada AMPA hauria
de gestionar els seu propi número de Nadal, és per això que s’acorda no
fer la loteria junts.
o Demanar uns 300 talonaris amb 40 paperetes. Cada talonari amb un valor
de 100€.
o Kike parlarà amb Maria José pel tema de la comanda i gestió de la loteria.
o Aprovar el tancament dels comptes del curs 2010-11 presentats per Santi
(veure document adjunt). S’aprova per unanimitat.
o Per unanimitat, no modificar la quantia de la quota de socis i mantenir la
vigent.

5. Responsable de la comissió de comunicació.
6. Calendari d'activitats i de sessions.

Oscar: Necessitem fer un calendari anual, perquè així ens organitzarem millor i al mateix
temps li podrem presentar a Marigel.
S’acorda: preparar el calendari la propera reunió.
Kike: s’ha de fer una reunió d’extraescolars per als pares, abans d’octubre. Es proposa
divendres 30 de setembre de 2011, a les 17:15h (1 hora) amb servei gratuït de
canguratge (2 cangurs).
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Oscar: qui és la cangur?
Kike: no és del MEV, és una cangur que jo contracto pels meus fills: Sara.
Oscar: la cristina (coordinadora extraescolars) pot buscar a cangurs. Jo la trucaré perquè
gestioni aquesta necessitat de cangurs.
Kike: no tenim comissió de comunicació, jo faré la nota que deixarem a la bosseta de
tots els alumnes. De la web s’encarreguen el Toni Teba i la Sam.
Resum d’acords presos:
o S’acorda fer una reunió per a pares i mares, pel tema d’extraescolars
divendres 30 de setembre de 2011, a les 17:15h (1 hora) amb servei
gratuït de canguratge (2 cangurs).

7. Elaboració del reglament de règim intern (i actualització dels estatuts, si s'escau).
8. Nomenament del/la encarregat/da de subvencions dins la comissió econòmica.
9. Inversions a l'escola amb el fons de l'AMPA.
10. Socialització de llibres i forma de reserva, pagament i compra.
11. Samarretes "anti-retallades".
12. Torn obert de paraules.
12.1. Telèfon:

Telèfon: s’acorda mantenir al quota actual que es paga del telèfon: 10€ + 5€ trucades si
fas o no trucades.
S’acorda que els membre de la junta tindran el telèfon actiu a les tardes per atendre les
trucades. Cada setmana s’encarregarà un membre de la junta de gestionar les trucades
que es rebin pel telèfon.
12.2. Representant consell escolar:

Ricard: tema Consell Escolar. Li vaig dir a Marigel que no podia convocar les reunions del
Consell Escolar amb 24h d’antelació, ja que, tot i ser a les 17:00h, tenen una durada
molt llarga. Li he proposat de fer un calendari.
Ricard: degut a temes laborals, és possible que no pugui atendre totes les tasques que
impliquen ser el representant del consell escolar. No deixo el càrrec, però és possible
que de les 5 o 6 reunions, alguna no pugui anar. També és possible que no pugui
generar algun informe, contar el que passa sí. Si la junta vol nomenar un altre
representant, no tinc cap inconvenient.
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12.3. Registre renovació càrrecs junta AMPA:

Alfred: ha vingut una carta on consta que els nostres càrrecs acaben el 19/05/2013.
Kike: és un error, hauria de ser 01/09/2013.
Alfred: s’haurà de veure que rectifiquin aquest error.

Resum d’acords presos:
o Mantenir el pagament de la quota actual del telèfon: 10€ + 5€ trucades
tant si es fan com sinó.
o S’acorda que els membre de la junta tindran el telèfon actiu a les tardes
per atendre les trucades de l’AMPA. Cada setmana s’encarregarà un
membre de la junta de gestionar les trucades que es rebin pel telèfon.
o Es reclamarà que es modifiqui de l’expedient la data de presa de
possessió de l’actual junta directiva de l’AMPA. Ara consta que fou el
19/05/2011 i ha de ser el 01/09/11.
o Els temes no tractats es posposen per la propera reunió.
o Es proposa fer la propera reunió el dijous 22 de setembre a les 21:00h.

Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 23:50h i de la qual
s’estén aquesta acta.

Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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