ACTA REUNIÓ AMPA

30 de maig de 2012

Acta reunió AMPA del 30/05/2012
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 Domínguez (comissió d’extraescolars).
Lidia Pérez (comissió d’extraescolars).
Ricard Raspall (representant de l’AMPA al Consell escolar).

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

Aprovació de l’acta anterior.
Llibres curs 2012-13 (Iddink).
Casal d’estiu/Escola Bellapart i Escola Catalunya.
Problemes al menjador.
DVD fotos-video curs 2011-12.
Gestió econòmica amb l’Escola Sabadell Berardo.
Presentació activitats extraescolars i calendari d’inscripcions.
Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 13, del 15 de maig de 2012.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 13 del 15 de maig de 2012.

2. Llibres curs 2012-13 (Iddink).

Oscar: Amb Iddink, els llibres s’han de reutilitzar durant quatre anys. En fer la
comanda hi haurà la possibilitat de comprar els llibres com a “Ecobook”, sent el
preu el 50% respecte del llibre nou. És com una mena de lloguer, en acabar el
curs, l’alumne ha de tornar els llibres Ecobook. Es venen per paquets (tots o cap
llibre). Si, en tornar, els llibres no passen el control de l’empresa (guixats,
trencats…) es pagarà el preu sencer del llibre.
o El però és que no comencen si no tenim un mínim de 250 alumnes
potencials i aquest any tenim 50 alumnes a 3r de primària.
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o Iddink ens passarà una proposta per aquest curs.
Acords presos:
S’acorda gestionar nosaltres fins a 2n de primària i a partir de 3r, en quant sigui
possible que ho gestioni Iddink.
3. Casal d’estiu/Escola Bellapart i Escola Catalunya.

Mar: estem pendents de que ISS ens passi el contracte del casal d’estiu. Està
reclamat.
Oscar: he preparat un contracte tipus que seria interessant passar-li a l’empresa
del Casal. Us el passaré per correu electrònic.
Marga: per a les empreses de la festa final de curs també val aquest contracte?
Oscar: per qualsevol empresa que contractem.
Mar: fins avui, al casal d’estiu s’han apuntat uns 80 nens, entre els quals hi ha
uns 7 del Sabadell Berardo.
o A la reunió amb els pares, vàrem estar nosaltres i l’empresa
organitzadora. La responsable del Sabadell Berardo (Elena) no es va
presentar, tot i que varem consensuar el dia de la reunió (per tant sabia
dia i hora).
o A les sortides extra s’han apuntat molt pocs nens (7 nens) i segurament
no es faran.
o La Cristina m’ha dit que hi ha uns 10 pares que han demanat informació
sobre el casal de setembre.
Alfred: una alumna del Catalunya amb NEE ens ha fet la petició de venir al
nostre casal. A través de la direcció del centre també han fet la petició alumnes
de l’Escola Bellapart.
Acords presos:
Estem pendents de la reunió amb les famílies i la direcció de l’escola per veure
quines necessitats tenen. Si ISS (empresa organitzadora del casal d’estiu) pot
gestionar-ho, farem números i els ho comunicarem a les famílies. En principi sí
acceptem però qualsevol despesa anirà a càrrec d’aquestes famílies.
4. Problemes al menjador.

Mireia: un dia d’aquesta setmana (feia calor) en deixar a l’acollida matinal el meu
fill, vaig notar que el menjador feia una pudor insuportable (a peix podrit).
Mar: això entenc que és falta de neteja de la cuina.
Ricard: a la reunió del Consell escolar Maribel va comentar que les olors podrien
venir del clavegueram.
Mireia: els nens diuen que hi ha una de les monitores que crida molt.
Kike: podríem fer un registre de si el menjador i cuina fa olor o no. Els monitors
d’acollida ens poden anotar aquestes dades.
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David: és possible que degut a que no tenim la responsable de menjador,
Scolarest s’hagi relaxat una mica. Jo intentaré anar de tant en tant i ja us
informaré.
Mireia: hauria de ser direcció qui intervingui en la neteja del menjador.
Acords presos:
S’acorda demanar als monitors de primera hora, que ens indiquin quins dies fa
olor el menjador/cuina i quins no (ho gestionarà Kike).
Oscar s’encarregarà de comentar a la Direcció de l’escola que investiguin el
tema.
5. DVD fotos-video curs 2011-12

Mireia: Sam ha comentat que totes les fotos i vídeos no caben en un sol DVD, és
per això que s’ha de fer un DVD per nivell.
Alfred: les famílies que quedaven per lliurar l’autorització d’imatge ja ho han fet.
S’acorda fer un DVD per nivell. El preu serà de 5€ un i 8€ per 2 DVD. Els no socis
hauran de pagar 10€ per cada DVD.
Lidia: proposo demanar al cole que faci una foto de grup i incloure-la al DVD.
S’accepta.
Kike: jo dimecres 6-6-12 podria fer les fotos.
Mireia: jo ho gestiono i veig si és possible. El dia 8 de juny s’ha de lliurar els
arxius per iniciar les copies dels DVD.
Acords presos:
Es farà un DVD per nivell. El preu de venda per socis serà de 5€ (un DVD) i 8€
(dos DVD). Per als no socis el preu serà de 10€ per cada DVD.
S’intentarà incloure al DVD una foto de grup de cada tutoria.
6. Gestió econòmica amb l’Escola Sabadell Berardo

Alfred: amb l’escola Sabadell Berardo tenim pendent liquidar els beneficis de les
activitats que hem fet conjuntament.
Marga: Han participat a les festes: Sant Jordi…
Mireia: mirarem com varem quedar per fer el repartiment dels beneficis de les
distintes activitats conjuntes i els ho donarem.
7. Presentació activitats extraescolars i calendari d’inscripcions.

Lidia: Montse és la responsable del Sabadell Berardo i que col·labora activament
amb nosaltres.
o Li passarem les propostes de les activitats pel curs 2012-13 i li varen
semblar bé.
o Hi ha una activitat nova: ioga per a pares i nens. És una activitat d’uns 45
minuts.
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o Una altra novetat és que les activitats s’acabaran a les 18:15h i el primers
15 minuts seran per berenar amb els monitors (els nens han de portar el
berenar).
o També s’incorpora un segon torn: de 18:15h a 19:15h per als alumnes de
3r.
o La reunió per exposar i explicar les activitats extraescolars del curs vinent
es farà el dia 14 de juny a les 17:00h. Es podran fer les preinscripcions
fins el 22 de juny.
8. Torn obert de paraules.
8.1.

Assemblea

Alfred: a la bosseta d’aquest divendres es convocarà a la reunió del 14 de juny
amb canguratge gratuït.
Kike: per l’assemblea portarem 2 cangurs i a la d’extraescolars 3.
8.2.

AMPA solidària

David: La recollida de “aliments solidaris” ho gestionarem amb el SB i es farà a
finals de curs.

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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