ACTA ASSEMBLEA AMPA

21 d’octubre de 2011

Acta ASSEMBLEA AMPA del 21/10/2011
S’inicia l’assemblea ordinària a les 17:40h al menjador de l’escola.
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.
Ma José Calvo com a responsable de la comissió de menjador.
Esther Grau com a responsable de la comissió de col·laboradors.
Ricard Raspall com a representant de l’AMPA al consell escolar.
49 socis/es de l’AMPA.

Punts a tractar:
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Tancament de comptes curs 2010-11.
Pressupost del curs 2011-12.
Calendari activitats curs 2011-12.
Propostes d’inversions/ajudes de l’AMPA l’escola.
Informacions de les comissions.
Assumptes de tràmit.
8. Torn obert de paraules.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

S’ajorna l’aprovació de l’acta anterior a la propera assemblea.
2. Tancament de comptes curs 2010-11.

Santi mostra per pantalla una graella amb els comptes del curs anterior
(s’adjunta còpia) i va explicant de cada partida quins han esta els ingressos i les
despeses.
Santi comenta que els dos últims cursos s’ha aconseguit un romanent de
18.776,41€.
Resum d’acords presos:
S’aprova el tancament dels pressupostos del curs 2010-11 per unanimitat.
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3. Pressupost del curs 2011-12.

Santi presenta pel monitor del menjador el pressupost previst pel curs 2011-12 i
comenta cada partida (s’adjunta còpia).
A l’apartat d’ingressos s’ha tingut en compte l’increment del nombre de socis
(nous alumnes de P3) més les aportacions dels socis del Sabadell-Berardo.
Santi comenta que en algunes activitats de Mares i Pares hi haurà canguratge
gratuït.
Santi comenta que aquest curs no hi haurà cap subvenció de la generalitat.
Santi comenta que és necessari renovar el PC de l’AMPA, ja que s’ha quedat
obsolet i va molt lent.
S’aprova renovar el PC amb un pressupost de 400€.
Santi: per al curs 2011-12 el pressupost rondarà els 97.130€.
David explica que als socis del Sabadell-Berardo se’ls demanarà una aportació de
25€ i no de 30€ (com fan els socis del Mas Boadella) ja que sols han de
contribuir en les festes i activitats deficitàries promogudes per la comissió de
“mares i pares”. La resta d’activitats en les que participen, els propis participants
(tant del SB com del MB) paguen, amb la quota corresponent, les despeses que
es generin.
Santi comenta que el càrrec de la quota de soci (30€) es farà del 10 al 15 de
novembre.
Oscar comenta que la partida de despeses a l’escola estarà en funció de les idees
que s’aportin per inversió. Els diners són de tots.
Es demana que els socis es pronuncien si aproven o no els pressupostos per al
curs 2011-12 presentats, i no hi ha cap vot en contra: s’aproven per unanimitat.
Resum d’acords presos:
S’aproven els pressupostos presentats per al curs 2011-12 per unanimitat.
S’aprova la renovació del PC de l’AMPA.
No hi ha cap opinió en contra de que les aportacions dels socis del SB siguin de
25€.
4. Calendari activitats curs 2011-12.

Oscar comunica les festes que estan per venir:
o Castanyada.

o Sant Jordi.

o Reis.

o Carnestoltes.

En quant a activitats organitzades per la comissió de Pares i Mares:
o Bollyboot
o Circ: es faran en cotxe particular, ja que l’autobús no sortia acompte.
o Fimo
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5. Propostes d’inversions/ajudes de l’AMPA l’escola.

Oscar: des de l’escola es fa sempre una proposta de possibles inversions.
Demana que els pares participin en la confecció d’aquesta llista.
Tenint en compte el romanent que ens deixa el pressupost del curs 2011-12, es
comenta que els socis/es aportin idees per invertir a l’escola.
Algunes de les idees que llança la direcció de l’AMPA són: classes d’anglès, festes
gratuïtes per als socis (i els no socis que paguin i així animar a que s’associen),
arbres per al pati.
Entre les idees que proposen els pares i mares presents: tendals per al pati,
posar una font d’aigua (osmosis) al menjador i una al pati.
Resum d’acords presos:
S’acorda que els pares i mares continuïn aportant idees en els propers dies, i la
junta de l’AMPA veurà la seva viabilitat.

6. Informacions de les comissions.

Santi: a l’abril es farà l’obra de teatre per part dels pares i mares.
Marga: necessitem gent per ajudar a organitzar la festa de la castanyada: tallar
castanyes, empaquetar-les i per foc.
Kike: la cristina, monitora d’extraescolars, ha tingut un accident. S’encarregaran
Josep i Marc de fer aquesta tasca.
Kike: Hi ha previst que algunes de les activitats d’extraescolars vegin reduït el
seu cost. Altres es queden tal i com s’havien pressupostat. El pagament
d’aquestes activitats es farà en dos terminis, un primer termini en novembre i
l’altre a desembre.
7. Assumptes de tràmit.
7.1.

La carta de compromís educatiu:

Era un assumpte que s’havia de resoldre amb urgència. Aprofitant la reunió
d’extraescolars, es va fer una comissió (dos pares dos membres de les
comissions de l’AMPA) per resoldre el tema. Finalment la carta s’ha deixat tal i
com la va presentar l’escola.
Aquesta carta indica que els pares han de conèixer i seguir les normes i el
projecte educatiu de l’escola. Es va proposar a la direcció de l’Escola que feren
públic (web) aquests documents, la resposta fou que la normativa de l’escola ja
es lliurà a principis de curs. Tot i això, quan tinguin un document més elaborat,
el faran públic.
La carta s’hauria d’haver adjuntat a la documentació inicial de curs. Es preveu
lliurar-la quan es facin les entrevistes personals amb les famílies, que signaran
aquesta carta.

2011-10-21_AS_Acta_05.doc

Pàgina 3 de 7

ACTA ASSEMBLEA AMPA

21 d’octubre de 2011

7.2.

Loteria de Nadal:

Oscar: cada dia, de 17 a 18h està l’AMPA oberta i es pot recollir la loteria.
Dimecres de 9 a 10 està Kike.
Oscar: la recollida dels talonaris serà els dies 1, 2 i 12 de desembre. Explica que
s’han de tornar les matrius, si no és així, les participacions d’aquell talonari serien
nul·les.
7.3.

Comunicacions AMPA Mas Boadella:

Oscar convida a tots a subscriure’s a la web per rebre les notícies que es van
incorporant a la web de l’AMPA.
S’ha enviat un SMS per recordar la reunió. Es convida als pares i mares que no
l’hagin rebut, donar-nos novament els número per veure de corregir l’error.
També es demana que si algú ha canviat de compte bancari, correu electrònic...
ho comuniqui. Els SMS s’han enviat al titulars de l’AMPA.
8. Torn obert de paraules.

Què passa amb l’entrada per la rampa?
o Oscar: La direcció del centre no s’oposa a que li donem idees.
o Ricard: hi ha consell escolar estaria bé recollir propostes per presentar.
o Es proposa traslladar a la direcció la possibilitat d’entrar per la porta del
pati gran.
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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Alfred Millet
Secretari
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Tancament comptes curs 2010-11

2011-10-21_AS_Acta_05.doc

Pàgina 5 de 7

ACTA ASSEMBLEA AMPA

21 d’octubre de 2011

Estat de comptes curs 2010-11
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Pressupost curs 2011-12
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