ACTA REUNIÓ AMPA

24 d’abril de 2012

Acta reunió AMPA del 24/04/2012
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.
Marga com a responsable de la comissió de festes.
Enrique Cipriano com a responsable d’extraescolars.
Mireia com a responsable de la comissió econòmica.
Mar Lucas com a responsable de la comissió de pares i mares.
Rosana Dominguez (mare interessada en dur una comissió).
Lidia Pérez (mare interessada en dur una comissió).
Ricard Raspall (representant de l’AMPA al Consell escolar).

Punts a tractar:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior.
Resum reunió amb la direcció de l’escola.
Casal d’estiu.
Novetats per a les extraescolars del proper curs.
Torn obert de paraules.

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



Es llegeix l’acta 11, del 27 de març de 2012.

Acords presos:


S’aprova l’acta número 11 del 27 de març de 2012.

2. Resum reunió amb la direcció de l’ESCOLA.



Oscar: La reunió amb la direcció de l’escola fou molt positiva. El tema general
fou el traspàs d’informació entre AMPA i Escola.
o El curs vinent posaran mòduls al pàrquing per al Sabadell Berardo (SB).
Els terrenys per al SB encara no estan expropiats. La direcció de l’escola
està preocupada per la saturació de les instal·lacions (pati, menjador,
gimnàs...).
o També ens varen preguntar si el SB ens ajuda a les comissions.



Marga: el SB ens ajuda molt, estem molt contents.



Oscar: un altre punt tractat fou la preinscripció. La nostra escola ha tingut més
demanda que places oferides.
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Oscar: també es va tractar de l’economia. Sembla que estan retallant d’on poden
i fent esforços per reduir costos a les famílies.
o Ens han pujat el preu de les fotocòpies.
o Ens varen explicar el que farien a la setmana cultural.
o Respecte al tema de l’aigua, no estaven en desacord.
o El tema de fer una activitat en anglès els va semblar bé. Vàrem quedar de
parlar amb l’empresa i que ens presentin el projecte.



Alfred: l’escola ens proposa comprar els llibres a través de l’empresa Iddink. Es
tracta de que els llibres (a partir de 3r de primària, fins a 2n hauria de continuar
gestionant-ho l’AMPA) les famílies tinguin l’opció de comprar-los nous (sempre
amb un preu més econòmic que el de mercat) o ECO-Book, és a dir, pagant una
mena de lloguer (meitat de cost que nou) i que al final de curs han de retornar el
llibre. Els pares tindran el llistat dels llibres amb els preus i podran comparar-los
amb els de les llibreries. A l’AMPA se li abonaria el 10% dels llibres venuts (10%
dels ECO-Books i 5% dels nous).

Acords presos:


S’acorda parlar amb Iddink perquè ens expliqui les condicions del contracte.

3. Casal d’estiu.



Mar: hi ha dues propostes, el tema: la màquina del temps. És una mica més car
que el curs passat, però podem negociar eliminar/modificar activitats per fer-ho
més econòmic.



Oscar: passa’m el contracte per anar fent-li una ullada.



Mar: Hi ha una mare que m’ha comentat si es pot apuntar la seva filla que
entrarà el proper setembre.



Kike: La direcció del centre és qui ens ha d’autoritzar que pugui participar.



Mar: hi ha una altra família que el pare té dues filles, cada una de mare diferent.
o I si hi ha alumnat del Can Llong, acceptem a aquest alumnat?
o La direcció del centre sí que ens deixa que vinguin de fora, però nosaltres,
com a AMPA hem de decidir.
o Hem d’organitzar una reunió entre les direccions del nostre centre i Can
llong així com les dues AMPES i les coordinadores del MEV de les dues
escoles. Hem d’exposar-los la nostra proposta.

Acords presos:


S’acorda que en casos excepcionals (sense tenir en compte els alumnes del SB),
s’acceptin alumnes de fora del nostre centre (sempre ha d’haver un vincle amb el
nostre centre). També s’acceptarà alumnat del Can Llong, però com a màxim
han d’apuntar-se un nombre total per sota del mínim exigit per organitzar el
casal al seu centre.
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4. Novetats per a les extraescolars del proper curs.



Kike: com a novetat us comento que hi haurà noves responsables: Rosana i
Lidia.
o Se’ns ha presentat una empresa per fer una extraescolar de Judo.
L’activitat ens ha agradat. Serà una de les activitats que es presentaran.
Serà ofert als alumnes a partir de 3r.
o Als alumnes de 2n se’ls ha fet una enquesta. En funció d’això s’oferiran o
no les mateixes activitats.
o Per incentivar a que els alumnes agafin Judo, s’oferirà el curs vinent en
“multiesports” fer durant un mes judo. També, a la festa final farien una
demostració gratuïta.
o Núria Ferrer no vol ser responsable de natació. La única solució és que hi
hagin monitors que s’emportin els nens i que els tornin l’escola. Això
implicarà un increment de la quota.
o En breu començaran les preinscripcions a les activitats.
o La primera franja s’augmentarà 15 minuts, perquè els alumnes puguin
berenar abans de començar les activitats.
o Les activitats de 3r es faran a la segona franja. Hi ha la proposta que
durant la primera franja s’habiliti una aula per fer “deures” monitoritzats
mentre es fa l’hora de la següent franja.
o Proposo no fer activitats per al migdia, ja que han hagut moltes baixes i
han fet gairebé insostenibles aquestes activitats.

Acords presos:

5.

S’accepta no fer les activitats de migdia el proper curs.

Torn obert de paraules.



Marga: l’obra de teatre molt bé. Pel curs vinent, m’han comentat des de l’escola
fer una obra més l’obra de Sant Jordi.
o Es varen vendre uns 4000€ en llibres i roses. Cal descomptar el preu dels
llibres, roses i despeses vàries. Jo calculo uns 1000€ de benefici.
o Belen vol ser col·laboradora, no coordinadora.

Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 00:15h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
2012-04-24_RA_Acta_12.doc

Alfred Millet
Secretari
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