ACTA REUNIÓ AMPA

15 de maig de 2012

Acta reunió AMPA del 15/05/2012
S’inicia la reunió a les 21:00h al despatx de l’AMPA.
Assisteixen:










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 (comissió d’extraescolars).
Lidia Pérez (comissió d’extraescolars).
Ricard Raspall (representant de l’AMPA al Consell escolar).

Punts a tractar:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Preparació assemblea general: punts a tractar i concretar dia.
3. Proposta DVD imatges-vídeos 2011-12.
4. Casal d’estiu 2012 i Casal setembre 2012
5. Festa final de Curs
6. Tema del vestuari alumnat: mirar empreses?
7. Comissions de cara al nou curs: com quedaran.
8. Baixa de socis per impagament.
9. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la reunió
1. Aprovació de l’acta anterior.



Es llegeix l’acta 12, del 24 d’abril de 2012.

Acords presos:


S’aprova l’acta número 12 del 24 d’abril de 2012.

2. Preparació assemblea general: punts a tractar i concretar dia.



S’acorda fer el 4 de juny l’assemblea ordinària a les 17:30h.



Alfred: s’ha de preveure 2 cangurs per l’assemblea.



Kike: hem de convocar ja la reunió, no cal posar ordre del dia, a la convocatòria
es pot anunciar que dies abans es passarà l’ordre del dia.



Ordre del dia proposat:
 Aprovar acta anterior
 Aplicació estatuts sobre impagats.
 Renovació de les comissions.
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Valoració curs actual.
Extraescolars.
Iddik.
Escola SB, institut i retallades.
Torn obert de paraules.



S’obrirà un word a google docs compartit per afegir punts a tractar.



Es posarà als plafons l’avís 15 dies abans (21 de maig de 2012).



Dies abans de l’assemblea, farem paper a la bosseta amb l’ordre del dia i com a
recordatori de l’assemblea.



Es penjaran a la web les actes anteriors de l’assemblea per poder-les aprovar.

3. Proposta DVD imatges-vídeos 2011-12.



Mireia: m’he fet responsable de fer les còpies de les fotos i vídeos del curs. La
Sam, farà el “master” (organitzarà les fotos i vídeos per carpetes).



S’ha presentat un pressupost: 496,78€ per 300 DVD.



Santi: s’haurà d’explicar que en principi el DVD varem dir que seria gratuït, i ara
es pagarà.



David: com que no hi ha gent col·laboradora, s’ha de contractar tot i és per això
que aquests diners no es poden destinar als DVD.



Kike: s’han de fer còpia dels DVD del curs passats, ja que hi ha famílies que el
tenen malament i se’ls ha de fer. Passeu-me les imatges ISO o l’original per fer
còpia.



Kike: hem de tenir clar si tenim l’autorització de tots els alumnes per treure
imatges al DVD.

Acords presos:


S’acorda fer la comanda de 300 DVD i vendre’ls a la festa final de curs a 5€ per a
socis i 10€ pels no socis.

4. Casal d’estiu 2012 i Casal setembre 2012



Mar: es va fer una reunió amb els responsables del casal (Marga, Cristina, Elena
Raul i jo). Tot estava correcte per part nostra i del Sabadell Berardo (SB). En
sortir de la reunió Elena Raul va anar a comentar-li a la directora del SB. Al dia
següent rebo un correu de l'Elena comentant-me que li semblava car.



El casal està pensat per a que els alumnes sentin que tenen vacances, hi ha
moltes activitats molt divertides i diferents.



Es farà una reunió 17/05/12 amb els pares per informar com funcionarà el casal.



Mar: a partir del dijous vindran pares a apuntar-se. Hem de tenir un llistat dels
socis de la nostra AMPA i del Sabadell Berardo. S’encarregarà la Cristina
Figuerola de les inscripcions (serà al menjador, dilluns i dimecres de 17:00h a
17:30h i dimarts i dijous de 9:00 a 9:30h).



Mar: la de setembre ja us diré. Estic esperant que SB em passi una proposta.
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5. Festa final de Curs



Marga: a través dels correus ja us he informat. La festa serà el 16 de juny. S’ha
fet ja la paga i senyal. No es farà el concurs de dibuixos per al tríptic.
S’aprofitarà la feina de la setmana de la ciència i del SB estic pendent de rebre
propostes.



El dia 1 de juny es presentaran les activitats a través d’un full informatiu a la
bosseta dels nens. Es graparà un número per fer un sorteig i el tiquet pel
berenar.



També s’encarregaran entrepans, 600 en total, al “Tio Flores”. Es vendran
juntament amb begudes per als pares: 1€ els refrescos i 0,50€ l’aigua. Els
entrepans es vendran a 1,50€.



Kike: s’hauria de comprar un “soplador” per poder recollir el confeti.



S’acorda comprar el “soplador” (el comprarà el kike).



Marga: l’ajuntament ens ha enviat un nou formulari per petició d’activitats
puntuals. Sobretot, com a novetat, regula el volum màxim de la música.



Marga: ara ja no fem reunions amb l’escola per tractar festes. Tot es fa via
correu electrònic. Si es veiés necessari es faria alguna reunió.



Marga: la Cristina ens ajudarà en la festa. Quant se li ha de pagar?



S’acorda que la contractarem a través del MEV.



Marga: hem quedat la comissió el dia 29 de maig per preparar tots els tríptics,
sorteig i tiquet.

Acords presos


S’acorda comprar el “soplador” (el comprarà el kike).



S’acorda contractar a Cristina per ajudar en la festa final de curs. El contracte es
farà a través del MEV.



Marga: hem quedat la comissió el dia 29 de maig per preparar tots els tríptics,
sorteig i tiquet.

6. Tema del vestuari alumnat: mirar empreses?



Mar: en la reunió del casal, en acabar Marigel ens va comentar “ja heu vist lo de
la roba”, el Can Llong està cercant una botiga per la seva roba.



Ricard: al consell escolar ja se li va dir a la direcció de l’escola que no teníem que
donar “l’exclusiva” a una botiga concreta.

7. Comissions de cara al nou curs: com quedaran.



Mar: estem a final de curs i no tenim nova gent.



Kike: hauríem d’incentivar la participació a les comissions.



David: a l’assemblea demanarem tant col·laboradors com responsables.



Marga: per part del Mas Boadella hi ha 4 col·laboradors però necessiten un
responsable.
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8. Baixa de socis per impagament.



David: als estatuts queda recollit que qui no paga la quota no és soci. Avui hem
de decidir si, els sis casos que tenim d’impagats, els donem de baixa com a
socis.



Santi: un ja ha pagat. En total són 5 socis.

Acords presos


S’acorda iniciar el procediment per donar de baixa a 5 famílies com a socis per
impagament de quotes. Aquests socis tenen el número 125, 144, 155, 132 i 686.
o S’obrirà expedient i s’enviarà carta amb “justificant de recepció”.
o Aquesta setmana ja es començarà a tramitar.

9.

Torn obert de paraules.



Kike: hem de conscienciar a les famílies per manifestar-nos o fer alguna cosa
respecte a que no volen construir l’escola del SB ni l’institut. Sobretot l’escola, ja
que, encara que posin barracons, els espais comuns (menjador, patis...) estaran
molt saturats. Estaria bé comentar-ho a l’assemblea.

Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 00:20h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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