ACTA REUNIÓ AMPA

22 de setembre de 2011

Acta reunió AMPA del 22/09/2011
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.
Marga Aguilar com a representat de festes.
Kike 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 membre de la comissió de menjador.

Punts a tractar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Responsable de la comissió de comunicació.
Calendari d'activitats i de sessions.
Elaboració del reglament de règim interior (i actualització dels estatuts, si s'escau).
Nomenament del/la encarregat/da de subvencions dins la comissió econòmica.
Inversions a l'escola amb el fons de l'AMPA.
Socialització de llibres i forma de reserva, pagament i compra.
Samarretes "anti-retallades".
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

S’aproven les dues actes anteriors.

2. Responsable de la comissió de festes.

Serà Marga Aguilar l’encarregada de la comissió de festes en lloc de Vero Agudo.

3. Responsable de la comissió de comunicació.

Queda pendent de tractar.
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4. Calendari d'activitats i de sessions.

Mar Lucas. Comissió de Mares i Pares.
Taller de bollyboot: inicia 19 d’octubre (Dm) i acabarà 20de juny.
 Preu soci trimestral 30€ i 80€ tot el curs.
 Preu no soci trimestral: 35€ i 95€ tot el curs.
 Pagament mitjançant transferència al comte de l’AMPA abans del
14/10/11.
 Són un parell de cursos amb un màxim de 15 persones per curs.
 Ara sols està previst el de dimecres, ja es veurà segons demanda, quan es
fa el segon curs.
 Es realitzarà al centre cívic de Can Llong - Castellarnau.
Taller pintura: Sergio (professor de curs) proposa de fer-lo al novembre. La data
està per determinar. Es faria a l’escola. Pintura grafitty. Sergio ha preparat un
dossier pel curs. No sols es farà pintura, també hi haurà una mica de teoria. Li
passa un dossier a Oscar perquè li ensenyi a la Marigel. Màxim 10 persones.
 S’ha de sol·licitar a Marigel que ens doni permís per fer-ho a l’escola.
Taller de Fimo en octubre: 5€ amb servei de canguratge. Es fa a l’escola. A les
18:00h (2-3h). Sols una sessió. Dia per concretar.
Taller de risoteràpia al novembre. 13€ x 35 persones (si hi ha menys persones,
més car). Dissabte a les 10:00 2 ó 3 hores (a l’escola, Oscar ho ha de parlar amb
la Marigel).
Taller galetes de Nadal amb nens, 10€, 3hores, 17:30h tarda. A l’escola (1
sessió).
Taller torneig futbol de Nadal amb el escola Sabadell-Berardo (classes contra
classes). Per desembre, en dissabte, s’iniciarà d’hora. Es motivarà que les mares
també juguin. S’organitzarà també una Xocolatada. Es demanarà a les famílies
de celíacs que col·laborin per veure què es pot comprar. Es demanarà a
l’empresa Dominos que col·labori aportant pizzes.
Excursió a “tot circ”: 23 d’octubre (igualada – copons). 9€. Es pot lligar un
autobús. Es posarà a les bossetes informació sobre la sortida perquè les famílies
diguin si volen venir i si vindrien amb autocar o cotxe. L’autocar val uns 450€.
Sortida a la Fageda: serà pel 2n trimestre.
Mar: vull deixar a la bosseta un full per explicar als pares les activitats que es
faran aquest trimestre.
Kike Cipriano. Comissió d’extraescolars.
S’ha parlat amb Cristina perquè faci el canguratge de les reunions de l’AMPA amb
els socis. Cristina li ha semblat bé. Portarà un altre company, ja que necessitem
2 cangurs per al dia 30 de setembre per parlar d’extraescolars.
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Marga Aguilar. Comissió de festes.
Castanyada 28 d’octubre (divendres). Es farà al parc. S’han demanat permisos
a l’ajuntament per fer la paradeta i fer foc. Es farà fins les 19:00h. Es farà com el
curs passat. Es donaran 8 castanyes, es demanarà la voluntat. Algunes mares
faran pastissos per vendre a porcions. Se sol·licitarà fer pastissos per celíacs.
S’han sol·licitat tanques a l’ajuntament.
Nadal: patges 16 de desembre. Necessitem el pati gran i gimnàs. Es farà a
partir de les 17:00h. Els pares aniran a muntar l’escenari a partir de les 15:30h.
El Baltasar serà el mateix del curs passat. Tot s’està fent juntament amb l’escola
Sabadell-Berardo. Els altres reis, un del Sabadell-Berardo i l’altre del Mas
Boadella.
Carnestoltes: 17 de febrer (divendres) però necessitem parlar amb Marigel per
veure de què es disfressaran els nens. El curs passat, de l’audio es va encarregar
l’AMPA.
Sant Jordi 23 d’abril. Parada de llibres i roses enfront del Baire’s. S’ha de parlar
amb Marigel ja que estava molt contenta de fer l’obra de Sant Jordi. Demanar a
Marigel: si fem junts Sabadell-Berardo i Mas Boadella o separats? L’obra s’ha de
fer la setmana anterior al 23 d’abril.
Final de curs: 16 de juny (Dissabte). Necessitem: cuina, nevera. La festa serà
de tarda 17:00h. Queda per concretar el sopar.
Assemblees i reunions
Kike: S’han de fer, com a mínim, dues reunions generals amb els socis al llarg
del curs escolar, una a l’inici de curs i una al final. S’han d’aprovar els comptes
del curs anteriors i aprovar el pressupost del curs actual.
Oscar: s’ha de fer en octubre.
S’aprova convocar la primera assemblea ordinària del curs 2011-12 el divendres
21 d’octubre de 2011 a les 17:30h. Canguratge gratuït. Amb el següent ordre del
dia:








Aprovació del tancament de comptes curs 2010-11
Aprovació del pressupost del curs 2011-12.
Calendari activitats curs 2011-12.
Propostes d’inversions de l’AMPA l’escola.
Informació de les comissions.
Assumptes de tràmit.
Torn obert de paraules.

Resum d’acords presos:
S’acorda que la comissió de mares i pares posarà un full trimestral a les bossetes
dels alumnes.
Que Oscar, com a president de l’AMPA, sol·liciti a Marigel permís per:
 Realitzar el taller de pintura a l’escola.
 Realitzar el taller de risoteràpia a l’escola.
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Convocar la primera assemblea ordinària del curs 2011-12 el divendres 21
d’octubre de 2011 a les 17:30h. Canguratge gratuït. Amb el següent ordre del
dia:








Aprovació del tancament de comptes curs 2010-11
Aprovació del pressupost del curs 2011-12.
Calendari activitats curs 2011-12.
Propostes d’inversions de l’AMPA l’escola.
Informació de les comissions.
Assumptes de tràmit.
Torn obert de paraules.

5. Elaboració del reglament de règim interior (i actualització dels estatuts, si s'escau).

Oscar: s’està elaborant un reglament de regim interior, però és costós.
Kike: a l’assemblea, en assumptes de tràmit, seria bo parlar del reglament de
regim interior, de que s’està fent i que demanem voluntaris per elaborar-lo.
Kike: també es podria parlar de la carta de compromís de les famílies, ja que es
va acordar, en consell escolar, que la carta seria provisional i al primer trimestre
es tornaria a revisar amb les famílies. Es formaria una comissió de pares per
elaborar-la. Es plantejarà a l’assemblea voluntaris per col·laborar en l’elaboració
de la carta.
Resum d’acords presos:
S’acorda que a l’assemblea, en assumptes de tràmit, es comenti a les famílies:
 Que s’està elaborant el reglament de regim interior i que se sol·licita ajuda
per dur-lo endavant.
 Com s’està gestionant la revisió de la “carta de compromís de les
famílies”.
6. Nomenament del/la encarregat/da de subvencions dins la comissió econòmica.

Oscar: que hi ha respecte de les subvencions?
Santi: aquest any no hi ha cap subvenció.
Resum d’acords presos:
S’acorda no nomenar ningú per aquesta tasca ja que no hi haurà cap subvenció
aquest curs.
7. Inversions a l'escola amb el fons de l'AMPA.

Oscar: podíem demanar propostes d’inversions a l’escola a l’assemblea.
Resum d’acords presos:
S’acorda demanar a les famílies propostes d’inversions a l’escola.
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8. Socialització de llibres i forma de reserva, pagament i compra.

Oscar: socialització de llibres. Es parlarà amb la Teresa (cap d’estudis) si és
possible socialitzar els llibres (encara que sigui els de lectura).
Oscar: El curs vinent tots els llibres que es comprin a través de l’AMPA aniran
directament a l’aula, no hi haurà la possibilitat d’endur-se’ls a casa abans
d’iniciar-se el curs.
Mar: aleshores, no hi haurà possibilitat de veure els llibres?
Oscar: es podrien deixar un exemplar dels llibres a l’AMPA perquè els paris
puguin veure’ls.
Resum d’acords presos:
S’acorda parlar amb la Cap d’estudis de l’Escola per veure l’opció de socialitzar
els llibres. Es necessitaria un compromís de l’escola de no canviar aquests llibres
almenys en quatre anys.
9. Samarretes "anti-retallades".

Oscar: samarretes per l’educació. La idea es proposarà en l’assemblea.
Resum d’acords presos:
S’acorda proposar a l’assemblea participar en les protestes per una educació
sense retallades amb la compra de samarretes grogues.
10. Torn obert de paraules.
10.1. Colònies.

Mar: p5 i 2n en acabar cicle, fan colònies. Seria possible que aquestes colònies
es fessin el mateix dia encara que vagin a diferents llocs? Ho proposa una mare.
10.2. Loteria.

Oscar: El número de la loteria serà: 40493. Farem 250 talonaris de 40 paperetes.
Es vendran a 2,50€, jugant 2€ i 0,50€ de donatiu. Jo ho gestionaré tot.
Vero: aconsella que no es prenguin diners ni tornada de loteria fora dels dies
acordats, ja que sinó, hi hauran desquadres.
Oscar: la tornada de bitllets i diners, serà l’1, 2 i 12 de desembre.
Kike: cada dia màxim 2 persones anotant tornades, recollit matrius i fent el
recompte. Fer llistes per veure qui torna els diners.
Vero: els beneficis de les festes, com es reparteixen amb l’AMPA SB?
S’acorda proposar a l’AMPA del SB de fer-ho proporcional segons els socis del SB
que contribueixin amb la quota d’AMPA.

2011-09-22_RA_Acta_03.doc

Pàgina 5 de 7

ACTA REUNIÓ AMPA

22 de setembre de 2011

10.3. Comissió de festes.

Vero: fa falta gent per a festes. S’ha de parlar amb Esther Grau per cercar gent.
Vero: l’AMPA del SB han proposat pagar 40€ de quota, donant 30€ a la nostra
AMPA i la resta se la queden ells. Però se’ls han apuntat 45 de 75 famílies.
10.4. Comissió de col·laboradors.

Santi: de la comissió de col·laboradors s’encarrega Esther Grau, el seu correu és:
participacio@masboadella.com
Mireia: s’ha d’enviar un comunicat als socis que volen col·laborar per donar una
“benvinguda”.
S’acorda que Esther que envií un correu per donar la benvinguda i que els
demani on volen participar.
10.5. Menjador.

Mireia: no puc posar-me en contacte amb la responsable del menjador (Ma.
José) li envio correus i no respon.
Oscar: ja li diré que es miri el correu.
Vero: sembla ser que es fan unes reunions amb Scolarest, l’ajuntament i 3
representats de les AMPES de les escoles. Com que Can Llong s’ha fet cuina
pròpia, hi ha una vacant en aquestes reunions i ens han ofert ser representant.
S’acorda: Veurem que és el que es fa amb aquestes reunions i decidirem si
entrem o no.
10.6. Web

David: posarem a la web fotos de cada responsable. Porteu-me foto.
10.7. Atenció a les famílies.

Kike: necessitem dies d’atenció a pares.
S’acorda entre tots quedar cada dia una hora cada tarda:







Dilluns: no hi ha atenció.
Dimecres: marga i oscar 17-18
Dimecres kike 9-10
Dimarts: Alfred 17-18
Dijous: david de 17-18
Divendres: santi i mar de 17-18h

S’acorda que el telèfon es quedi al despatx de l’AMPA, i s’atengui en el mateix
horari d’atenció les famílies a l’AMPA.
10.8. Extraescolars.

Kike: qualsevol inscripció, s’ha de fer a través de la cristina està al matí acollida i
a la tarde de 17:00h a 18:00h.
Kike: Cristina, ja que a la tarda no hi ha nens a l’acollida, s’ha ofert per fer feina
de l’AMPA.
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Kike: queden 18 places de p3. S’avisarà per bosseta.
10.9. Informació a les famílies.

S’acorda: mares i pares posarà un full trimestral a les bossetes dels alumnes.
S’acorda que aquesta setmana es passa extraescolars i la convocatòria de
l’assemblea general. Es posarà un cartell al tauler d’anuncis.
10.10. Econòminca.

Santi: el meu correu d’AMPA és economica@masboadella.com
Resum d’acords presos:
S’acorda demanar a l’escola la possibilitat de fer coincidir les colònies de p5 i 2n,
tot i que van a diferents llocs.
Oscar s’encarrega de gestionar la comanda de la loteria de Nadal.
S’acorda que la tornada de les participacions de loteria no venudes es facin els
dies 1, 2 i 12 de desembre.
S’acorda proposar a l’AMPA del Sabadell-Berardo que els beneficis de les
activitats que es facin conjuntes es reparteixin proporcionalment al nombre de
socis.
S’acorda que Esther Grau enviï un correu als socis que volen col·laborar per
donar-los la benvinguda i demanar-los on volen participar.
S’acorda recavar informació sobre les reunions d’Scolarest i l’ajuntament per
veure si ens interessa ser membres d’aquesta comissió.
S’acorda fer l’atenció als pares d’aquesta manera:







Dilluns: oscar de 17 a 18h.
Dimarts: Alfred 17-18h
Dimecres: marga 17-18h
Dimecres kike 9-10h
Dijous: david de 17-18h
Divendres: santi i mar de 17-18h

S’acorda que el telèfon es quedi a l’AMPA i s’atengui en horari d’atenció a les
famílies.
S’acorda que aquesta setmana es passa extraescolars i la convocatòria de
l’assemblea general. Es posarà un cartell al tauler d’anuncis.
Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 23:45h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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