ACTA REUNIÓ AMPA

27 de març de 2012

Acta reunió AMPA del 27/03/2012
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.
Enrique Cipriano com a responsable d’extraescolars.
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. Aprovació de l’acta anterior.
2. Signatures nou institut i 6a hora.
3. Gestió compra llibres curs vinent.
4. Canvi responsables de les comissions.
5. Obra teatre, Sant Jordi, Festa Fi de Curs ( Comissió de Festes).
6. Casal de Primavera.
7. Representant de l’AMPA al Consell Escolar.
8. Estat comptes servei d'acollida EMB + SB.
9. Evolució impagats.
10. Quotes socis AMPA Sabadell Berardo.
11. Estat de comptes actual i comparatiu amb el pressupost (2011-2012).
12. Assegurances i monitors.
13. Torn obert de paraules.

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



Es llegeix l’acta 10, del 28 de febrer de 2012.

Acords presos:


S’aprova l’acta número 10 del 28 de febrer de 2012.

2. Signatures nou institut i 6a hora.



Oscar: Neli, AMPA Can Llong ens proposava recollir signatures per construir el
nou institut. Però vaig quedar que ens reuniríem i a data d’avui encara no ens
hem reunit.



Oscar: des de la FAPAC ens envien documentació per recollir signatures per
impulsar que tornin a instaurar la 6a hora a primària.



Marga: es podrien posar aquests fulls a Sant Jordi.
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David: mentre els pares estan esperant per recollir els nens és bon moment per
recollir les signatures. Com que no són moltes (125) es farà ràpid.



Oscar: els signants han d’estar empadronats a Catalunya. Quan ho podem fer?

Acords presos:


S’acorda recollir les signatures després de Setmana santa (10/04/12) i que sigui
a l’entrada de l’escola.

3. Gestió compra llibres curs vinent.



Oscar: una de les persones que s’ha ofert per col·laborar és Jaume Turu, i
s’ofereix per col·laborar amb el tema dels llibres.

Acords presos:


S’acorda parlar amb ell per veure com ho podrem gestionar.

4. Canvi responsables de les comissions.



Després de lliurar el full a la bosseta sols s’han presentat 4 persones.



Kike: hi ha dues noies que s’ofereixen per extraescolars (Rosana i Lídia). Em
sembla que la Lídia té més temps disponible. La convidaré a venir a una de les
nostres reunions.



Santi: Belen Muñoz s’ha ofert per la comissió de festes.



Marga: M’ha vingut la Cristina (dona del Kike) i s’ha ofert com a col·laboradora
de festes (no com a responsable).

5. Obra teatre, Sant Jordi, Festa Fi de Curs (Comissió de Festes).



Marga: 20-04-12 es farà a la tarda “el Patufet”, una representació per les dues
escoles. Ja s’ha fet el primer assaig de l’obra.



Marga: s’estan fent una titella per lliurar una a cada nen en acabar l’obra. S’han
de retallar 300 titelles.



Marga: 23/04/12 muntarem la paradeta de llibres de Sant Jordi. Es muntarà
davant del Baire’s, des de les 9:00h fins les 19:30h. Les Roses costaran
1,10+8% d’IVA i es vendran a 3€.



Kike proposa vendre 1 a 3€ i 2 a 5€.



Marga: es compraran 400 roses a més de les que s’han d’obsequiar a les mestres
del SB i MB.



Marga: els nens de 1r i 2n vindran a visitar la paradeta i elegiran uns quants
comptes. Suposo que aquesta compra serà assumida per l’escola.



Marga: posarem a la venda punts de llibres a 0,50€. La llibreria PAES ens portarà
els llibres.



Marga: es regalarà a tots els nens un punt de llibre.
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Marga: 18/04/12 es passarà una circular informant als pares que es farà l’obra
de teatre als alumnes i que es muntarà la paradeta de Sant Jordi.



Marga: falta acabar el quadrant d’horari ja que si volem que estigui en marxa a
les 9:00 a les 8 ja hem d’iniciar el muntatge de les carpes.



Els llibres els porta PAES, ens diu el preu i nosaltres incrementem el que
estimem oportú. Els llibres que no es venen, es tornen.



Marga: S’ha demanat a l’Ajuntament llicència per vendre llibres i roses.



Alfred: es podria posar a la web un escrit per si hi ha algú interessat per reservar
llibres a la paradeta de l’AMPA.



S’aprova fer aquest escrit a la web.



Marga; fin de curso: hi ha un pressupost del Magic Sergio (16 de juny de 2012).
La festa començarà a les 17:00h; es faran jocs gegants (parxís, qui és qui,
dames...) , també es faran tallers: de xapes, de globoflèxia, papiroflèxia, titelles
o bodypin, també es farà una màquina de fer crispetes. Es vendran begudes.
o Cap a les 20:00 s’acabaran aquestes activitats i Màgic Sergio farà el seu
espectacle. Demana un escenari de 6x8m.
o Oscar: l’assegurança que tenim no cobreix accidents amb tarimes.
o Marga: l’ajuntament ens posa un escenari de 2x4m, s’avisarà al Màgic de
què disposem perquè ho tingui clar.
o Marga: s’ha demanat a l’ajuntament: tarima, 250 cadires, 25 taules i 30
tanques de protecció. La tarima es deixarà muntada tota la setmana
perquè l’escola farà una festa interna amb Jaume Ivars.



Marga: el sopar s’ha buscat un càtering pel sopar. 10,50€ adults i 5€ nens (+8%
IVA). En acabar el màgic, la gent sortirà i es prepararan les taules i cadires.



S’aprova fer el càtering proposat.



Es lliurarà un tiquet per a tots els alumnes.



S’acorda: passar un full informatiu on s’expliqui que passin per l’AMPA a recollir
els tiquets pel berenar (socis gratuïts, no socis:2€).



Santi traurà llistat dels socis (que hagin pagat) per la Marga.

Acords presos:


Incloure a la web un escrit per animar als pares i mares a reservar els llibres per
la paradeta de Sant Jordi.



Fer el càtering proposat.



S’acorda: passar un full informatiu on s’expliqui que passin per l’AMPA a recollir
els tiquets pel berenar (socis gratuïts, no socis:2€).
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6. Casal de Primavera.



Mar: s’ha anul·lat tant al Can Llong com a la nostra escola.



Mar: la carta de la Neli (presidenta AMPA Can Llong) no em sembla massa bé el
to emprat. Al final, no es fa el casal ni aquí ni al can llong.



No està clar si els alumnes estarien assegurats i en tant poc temps no es pot
aclarir. Per tant no fem cassal.

7. Representant de l’AMPA al Consell Escolar.



Oscar: el Ricard li és impossible anar al consell escolar. Hem de veure qui va a
les reunions del Consell escolar. Jo no tinc inconvenient en anar com a
representat.

Acords presos:


Que Oscar sigui el representat de l’AMPA al consell escolar mentre Ricard no
pugui assistir-hi.

8. Estat comptes servei d'acollida EMB + SB .



(recollit al punt 11).

9. Evolució impagats.



(recollit al punt 11).

10. Quotes socis Ampa Sabadell Berardo.



(recollit al punt 11).

11. Estat de comptes actual i comparatiu amb el pressupost (2011-2012).



Santi: ja s’han cobrat alguns impagats. Hi ha una família que encara deu els
llibres (143€): sempre truquem nosaltres, li hem passat full a la bosseta. Ha
pagat durant dos mesos i prou.



Santi: hi ha gent que deu la quota, però que volen ser socis i que ja intentaran
pagar.



Kike: si acabat el curs no han pagat la quota, com que s’han beneficiat de ser
socis (descompte llibres, sopars, festes...) hauran de pagar el deute més el
pagament de soci del curs escolar en curs.



Santi: de 14 impagats, sols queden 6. Tots tenen un correu comentant el que
deuen. En total 346€ (aprox.)



Kike: proposa que s’elabori un document de sancions davant impagats: “si una
família ha donat problemes durant un curs, al curs següent haurà de fer els
pagaments per anticipats i totals”. S’haurà de proposar i aprovar en assemblea.



Santi: del servei d’acollida del SB queden per pagar una part. Quan quadrem els
quotes de socis els demanarem que ens paguin aquest deute i que siguin ells qui
gestionin aquests impagats.
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12. Assegurances i monitors.



Oscar: s’hauria de veure alguna empresa que faci de cangur que estigui
assegurada.



Mireia: podem preguntar a Marigel a veure quina empresa ha fet les colònies.

13. Torn obert de paraules.
13.1. Telèfon mòbil.



Santi: ja que hem acabat el període de permanència amb ORANGE del mòbil,
podríem buscar una tarifa més econòmica.

Acords presos:


S’aprova canviar a tarifes més econòmiques.

13.2. Extraescolars.



Kike: la nova responsable serà segurament Lídia. Estarem en contacte per que
comenci a organitzar les activitats pel curs vinent.
o Comencem ja amb proposició d’activitats pel curs vinent. Es passarà una
enquesta de les activitats que s’estan fent. També, a totes les famílies, es
farà una enquesta sobre les activitats que es proposen pel curs vinent. Per
a les famílies de 2n es passarà una enquesta sobre activitats
monoesportives. La Cristina anirà a les aules de 2n i els farà l’enquesta
directament als alumnes, així es compararà amb el que diuen les famílies.
o Pel curs vinent
monoesportives.

l’horari

s’allargarà

per

encabir

les

activitats

o L’anglès és un tema recurrent. Es podrà plantejar a l’escola de fer un
teatre en anglès, tal i com es fa al Can Llong.


David: sobre el tema del teatre, la direcció de l’escola no va dir que no la ultima
reunió.



Mireia: ja que us heu de reunir, podríeu proposar-li el tema del teatre.



David: passeu-me el telèfon o contacte de l’empresa que ho organitza i així anar
“documentat “ per a la reunió amb Marigel.



Kike: com que la Lidia s’ha de posar a organitzar les extraescolars, l’heu de tenir
en compte.



Oscar: si dijous no hi ha natació, a través de la web o correu electrònic s’haurà
d’avisar.

13.3. Reunió amb l’escola.



Oscar: el 18 d’abril cap a les 17:00h està previst fer una reunió amb la direcció
de l’escola.



David: mira a veure si és possible fer-la divendres 13, ja que el 18 jo i Santi no
podem.
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Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 00:30h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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