ACTA REUNIÓ AMPA

28 de febrer de 2012

Acta reunió AMPA del 28/02/2012
S’inicia la reunió a les 21:00h al despatx de l’AMPA.
Assisteixen:








Oscar Lores com a president.
Alfred Millet com a secretari.
David Gómez com a vicepresident.
Santi Garcia com a tresorer.
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.

Aprovació de l’acta anterior.
Programa Gestió de socis (Formació).
Reunió mantinguda amb el Dpt. d’Educació de l’Ajuntament.
Fotos i vídeo escola.
Tarifa mòbil Orange.
Fer costat al Can Llong per demanar el nou institut.
Torn obert de paraules.

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



Es llegeix l’acta 09, del 31 de gener de 2012.

Acords presos:


S’aprova l’acta número 9 del 31 de gener de 2012.

2. Programa Gestió de socis (Formació).



David: el nou ordinador ja té instal·lat el programa de gestió de socis, el vell
accedeix a la base que té l’ordinador nou, per tant, els dos accedeixen a la
mateixa base de dades (ubicada al nou ordinador).



David: he demanat formació. Ens proposen dos tipus: online (48€) de gestió de
socis + comptabilitat. Presencial (43€ per hora). M’han dit que amb 2h hi hauria
suficient per entendre perfectament el programa.



Alfred: no hi havia un curs pendent ja pagat?



David: en acta de la junta anterior tenen recollit l’aprovació de la despesa
d’aquest curs, però no està pagat.

Acords presos:


S’acorda demanar pressupost de fer el curs presencial. David ho farà.
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3. Reunió mantinguda amb el Dpt. d’Educació de l’Ajuntament.



Oscar: a la reunió no va poder venir el concejal, va venir un altre representant
de l’Ajuntament. La principal qüestió era què passa amb l’escola SabadellBerardo (SB). La resposta fou que posaran mòduls on ara està el pàrquing. El
curs vinent aniran a aquestos mòduls els de p3 i potser els de p4 (actualment a
p3). L’institut anirà aquí, al pàrquing. No se sap quan començaran a construir-lo,
està complicat.



Oscar: respecte a fer foc, l’ajuntament ens va dir que no es pot fer.



Oscar: per fer extraescolars sols per a pares, on no participen el alumnes del
centre, s’ha de demanar autorització a l’ajuntament i a l’escola.

4. Fotos i vídeo escola.



Alfred: la Sam m’ha enviat un correu electrònic on comenta que la Mª Carme i la
Rebeca, tenen preparat un CD amb fotos del primer trimestre dels nens per anar
preparant el DVD final de curs. Sembla ser que li ho han comentat a ella perquè
fins ara, directa o indirectament, se n'ocupava, però aquest any no té temps per
fer-ho i demana a veure a qui li han de passar aquestes fotos perquè comenci a
preparar el recull de fotos.



La possible solució a aquest tema ve tractat al punt de “renovació de
comissions”, ja que es tracta del mateix problema.

5. Tarifa mòbil Orange.



Queda pendent per una altra reunió.

6. Fer costat al Can Llong per demanar el nou institut.



Alfred: hi ha famílies que li han traslladat el seu neguit pel retard en la
construcció del nou institut. Tot i que encara queden 4 cursos perquè els nostres
alumnes necessitin del nou edifici, les possibles actuacions per fer costat a
l’escola Can Llong s’han d’iniciar ara i no esperar a que el temps se’ns esgoti.



Oscar: és poden fer poques coses, ja que no hi ha diners.



Alfred: almenys ens podem sumar i fer costat a totes les accions que facin des
de l’escola Can Llong.



Oscar: sí això sí que ho podem fer.

7. Torn obert de paraules.
7.1.

Renovació de comissions.



Es parla de que hi ha comissions que s’han de renovar càrrecs (festes, Mares i
pares, Extraescolars...) fa temps que els mateixos fan la feina.



Es comenta que Esther Grau ja envia correus i cap pare/mare respon.



Mar: per a la festa de la primavera sols s’han ofert 3 persones, però cap com a
responsable. Per tant no es podrà organitzar la festa (prevista per al 22-04-12).



Mireia: s’hauria de passar un text a les bossetes comentant que falta gent
col·laboradora.
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Santi: s’hauria de posar que la festa de la primavera no es podrà fer per no
haver gent col·laboradora, i que si se segueix així, tampoc es farà la de final de
curs.

Acords presos:


S’acorda enviar comunicat a la bosseta, correu i web: participació, extraescolars,
acollida... també informar què ha pagat l’AMPA a l’escola. Oscar, David i Alfred
faran aquest escrit.



Si en març no hi ha reacció dels socis, es convocarà una assemblea
extraordinària a l’abril per comentar aquesta problemàtica.

7.2.

Sortida FAGEDA.



7.3.

Mar: 91 persones s’han apuntat. Els responsables de l’empresa ens comuniquen
que les famílies han de responsabilitzar-se dels seus fills. S’ha fet una paga i
senyal. 71 persones en carruatge i 20 en carrilet. La majoria faran picnic.
Cassal de primavera (setmana santa).



Mar: es proposa el “Rock de la princesa” com a tema vehicular: cuina, tallers
cooperatius, espectacle musical...



L’empresa hauria d’haver enviat ja la publicitat.



Es necessita un mínim de 15 alumnes.



Començaran les inscripcions en març (16 març finalitza).



Del 2 al 5 d’abril es farà el cassal (4 dies).



Hi ha diferents tarifes segons l’hora d’acollida, si dinen... entre 36 i 75€ segons el
cas.

7.4.

Teatre de Sant Jordi.


7.5.

Marga: l’Encarni s’ofereix per organitzar el teatre. Es farà “El gegant del Pi” o “El
patufet”.
Tresoreria.



Santi: hem de posar una data per cobrar les quotes del SB, que encara no ho
hem cobrat. Varem quedar que pagarien 25€.



Es comenta que, si s’anul·len activitats de les que estaven previstes (i que
s’inclouen en els 25€) hauríem de tornar a calcular la quota que el SB hauria
d’aportar.

Acords presos:


S’acorda: que fins que no sapiguem quines festes podrem fer, no els cobrem cap
quota.
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Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 00:00h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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