ACTA REUNIÓ AMPA
31 de gener de 2012
Acta reunió AMPA del 31/01/2012
S’inicia la reunió a les 21:30h al despatx de l’AMPA.
Assisteixen:






Oscar Lores com a president.
Alfred Millet com a secretari.
Marga com a responsable de la comissió de festes.
Mireia com a responsable de la comissió econòmica.
Mar Lucas com a responsable de la comissió de pares i mares.

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

Aprovació de l’acta anterior.
Estat rebuts impagats (seguiment).
Festa Carnestoltes (Comissió de Festes).
Classes de reforç i psicopedagoga de l’escola.
Botifarrada per la Festa Fi de Curs, presentació al Consell Escolar (Comissió de Festes).
Renovació terminal mòbil (oferta Orange)
Renovació Comissions.
Tallers, xerrades, festes i excursions. Comissió de pares i mares.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió
1. Aprovació de l’acta anterior

No es llegeix l’acta 04: reunió del 20 d’octubre de 2011.
No es llegeix l’acta 05: assemblea 21 d’octubre de 2011.
Es llegeix l’acta anterior: acta 08 del 29 de novembre de 2011.
Acords presos:
Queden pendents d’aprovar les actes 04 i 05.
S’aprova l’acta 08 del 29 de novembre de 2011.
2. Estat rebuts impagats (seguiment).

La família que està pagant els llibres a terminis, estan molt apurats (estan en
una situació extrema) i no poden continuar pagant. Des de la direcció de l’escola
ho confirmen.
S’acorda: que l’escola li comuniqui a aquesta família que els condonem el deute.
Mireia: hi ha un impagat de la quota de soci (África L.).
Oscar: jo m’encarregaré d’aquest impagat.
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3. Festa Carnestoltes (Comissió de Festes).

Marga: Tere ens ha demanat ajuda per vestir als alumnes del menjador. Han
calculat 2 pares per aula. Ja tenim gairebé tots els pares necessaris apuntats. Li
passaré el llistat de pares/mares a la Tere. El Sabadell Berardo (SB) no
necessiten d’ajuda de pares per vestir als seus alumnes.
L’AMPA oferirà als pares la possibilitat de disfressar-se. Per apuntar-se està demà
dimecres i divendres (03-02-12). També es poden apuntar per correu electrònic.
Dimecres (08-02-12) i divendres (10-02-12) es lliurarà el material. Les despeses
van a càrrec de l’AMPA (sols bosses d’escombraries, cinta... complements no).
En acabar el festival, tothom ha de sortir del centre per recollir als fills i, a partir
de les 17:30h començarà l’espectacle preparat amb discomòbil.
Marga: l’escola ens demana que paguem l’animació de final de curs (22-06-12).
Aproximadament 400€ (discomòbil Jaume Ibars).
Acords presos:
S’acorda que l’AMPA es farà càrrec de la despesa aproximada de 400€ per
l’animació de la festa final de curs (discomòbil Jaume Ibars).
4. Classes de reforç i psicopedagoga de l’escola.

Oscar: hi ha pares que s’han queixar de que aquest curs no es fan les classes de
reforç i que no es dóna el mateix servei de psicopedagogia. La direcció de
l’escola comenta que el reforç es fa igual que el curs passat i la psicòloga la
compartim amb el SB i per tant té menys temps. Aquests assumptes els pares
els haurien de parlar directament amb direcció.
5. Botifarrada per la Festa Fi de Curs, presentació al Consell Escolar (Comissió de
Festes).

Marga: no podem fer la botifarrada ja que Marmolejo (ajuntament) no ens deixa
fer foc fora del centre i la direcció de l’escola no ens deixa dins. Per tant no es
pot fer la botifarrada.
6. Renovació terminal mòbil (oferta Orange)

Alfred: Orange ens dóna un nou terminal Nokia si renovem 18mesos.
Acords presos:
S’aprova adquirir el terminal i romandre en la companyia durant 18 mesos més.
7. Renovació Comissions.

Marga: hem de veure com fem que la gent participi en organitzar les festes i
demés esdeveniments.
Alfred Millet: per la festa de la primavera es pot demanar que la gent participant
sigui també la que ho organitzi.
Marga: jo faig el rètol per fer la propaganda de la festa de la primavera i els ho
passo.
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8. Tallers, xerrades, festes i excursions. Comissió de pares i mares.

Mar: sols som dos a la comissió: Sam i jo. Ens fa falta més gent en aquesta
comissió.
Taller de fimo: es farà amb una mare de la nostra escola. Es faran arracades...
15 persones màxim. Cadascú ha de pagar 7€, s’ha d’arribar a 9 persones. Lloc:
centre cívic Can rull l’11 de febrer de 10 a 13h (Can llong no obre dissabte).
Taller scrapbooking: decorar llibretes amb paper i altres objectes. 15 persones
màxim. 7€ material inclòs. Can rull 3 o 10 de març.
Taller xerrada d’alimentació: a càrrec d’Alex. Sobre la dieta mediterrània.
Gratuït. Als assistents tindran possibilitat d’un regal de productes ecològics i curs
de cuina. Hi haurà servei de canguratge gratuït, pagat per l’AMPA. 24-02-12 al
menjador de l'escola. A les 17:30h dins 19:30h.
Excursió a la Fageda: 04-03-12 (diumenge). Visita gratuïta. D’11 a 12h. El 17
de febrer data límit per apuntar-se. Es demanarà dipòsit de 10€ per família que
es retornarà si s’assisteix a l’esdeveniment. Es retornarà aquest import en
atenció al soci al despatx de l’AMPA.
Festa de la primavera: es muntarà un torneig de futbol amb el SB.
o S’organitzarà, no per classes, sinó per cursos. Es necessita voluntaris per
organitzar-ho. Cada equip pagarà 20€ per participar. També, al mateix
temps, es farà un concurs de truites i de pastissos. S’encarregarà a
l’empresa “Manduca” una xocolatada amb melindros per tots els que es
quedin a recollir. Com que la gent portarà per dinar, vendrem begudes.
o Els partits començaran a les 8 del matí fins que duri (ja ho diran els que
ho gestionen). Hi haurà begudes. Cap al migdia, amb la Cristina,
s’organitzaran activitats per a nenes. Per la tarda, després de dinar, es
farà una festa de benvinguda a la primavera “festa de HOLLY” (comissió
de festes).
o Els guanyadors de truites i pastissos un regal referent a truita i un
referent a pastissos.
Mar: demà 01-02-12 tinc reunió amb la Cristina per parlar dels casals de pasqua,
estiu i setembre.
9. Torn obert de paraules
9.1.

Reunió amb el regidor d’educació.

Oscar: en breu es farà una reunió amb el regidor d’educació de l’ajuntament.
Oscar: per exemple podríem demanar-li de posar arbres. Segurament ens diran
que no tenen diners per comprar els arbres. Si és així els podríem dir que
nosaltres posem els arbres i que ells els plantin i mantinguin.
Tots estem d’acord.
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Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 00:35h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari

Pàgina 4 de 4

