ACTA ASSEMBLEA AMPA

4 de juny de 2012

Acta ASSEMBLEA AMPA del 04/06/2012
S’inicia l’assemblea ordinària a les 17:30h al menjador de l’escola.
Assisteixen:









Oscar Lores com a president.
David Gómez com a vicepresident.
Alfred Millet com a secretari.
Marga Aguilar com a representat de festes.
Kike Cipriano com a responsable de la comissió d’extraescolars.
Rosana Domínguez (comissió d’extraescolars).
Ricard Raspall com a representant de l’AMPA al consell escolar.
49 socis/es de l’AMPA.

Punts a tractar:
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Aplicació dels estatuts sobre els impagats.
Renovació de les comissions.
Valoració de cada comissió del curs actual.
Reutilització de llibres.
Escola, institut i retallades.
7. Torn obert de paraules.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desenvolupament de la reunió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Alfred Millet informa als assistents que tant l’acta de l’assemblea del 19 de maig
de 2011 com l’acta de l’assemblea del 21 d’octubre de 2011 estan exposades a la
web de l’AMPA.
Alfred Millet pregunta si hi ha cap esmena a les actes exposades. No hi ha cap
esmena.
Alfred Millet proposa l’aprovació de les actes i pregunta si hi ha algú en contra.
Ningú es posiciona en contra d’aprovar les dues actes.
Resum d’acords presos:
S’acorda aprovar les actes del 19 de maig de 2011 i del 21 d’octubre de 2011.
2. Aplicació del estatuts sobre els impagats.

Oscar: hi ha socis que deuen tant la quota de socis com de llibres. Se’ls ha
comunicat de forma verbal, per carta, correu, telèfon... als nostres estatuts no hi
ha cap punt que parli sobre aquestes situacions.
o L’única eina que ens permeten els estatuts és l’obertura d’expedient i això
és el que hem fet: hem enviat carta certificada per notificar que se’ls obria
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expedient. Els donàvem un termini per posar al dia els deutes i sinó, es
donarien de baixa com a socis.
o Necessitem que ara, a l’assemblea, ens comuniqueu si aquesta forma
d’actuar us sembla bé o fem una altra.
David: en aquest temps, un dels impagats ja ha regularitzat el pagament.
Queden 5 impagats.
Sòcia: pregunta si hi ha molts deutes de llibres.
David: no, tots excepte un és de quota de soci, un és de llibres.
Soci: un impagat que passa si es dóna de baixa?
Oscar: té encara el deute i deixa de beneficiar-se com a soci.
Alfred: es va proposar en reunió de la junta de l’AMPA que si un impagat vol
tornar a ser soci, que pagui per avançat tot allò que vulgui beneficiar-se com a
soci durant el primer any, és a dir, no tindrà dret a fraccionar pagaments ni, si és
el cas, avançar una part del pagament com a “paga i senyal” ho haurà de pagar
tot en un sol termini.
Es proposa en votació i s’aprova per unanimitat fer el procediment d’expedient,
afegir que han de pagar per avançat tots els pagament durant el primer any a
més a més d’incrementar com a deute totes les despeses generades per
l’impagat.
Resum d’acords presos:
Qualsevol soci que no faci front als seus deutes amb l’AMPA se li obrirà
expedient. La resolució de l’expedient serà donar de baixa al soci. Aturar la
resolució de l’expedient implicarà abonar el deute a més a més de les despeses
generades per la gestió de l’expedient i altres despeses que se’n derivin dels
impagaments.
o Un soci que es dóna de baixa com a resolució d’un expedient, per tornar a
ser soci, haurà d’abonar tots els deutes pendents. A més a més, durant el
primer any, haurà d’abonar per avançat tots els serveis de l’AMPA dels
quals vulgui beneficiar-se (llibres, extraescolar...), és a dir, no tindrà dret
a fraccionar els pagament ni a fer l’avançament d’una part com a reserva
(paga i senyal) d’una activitat a contractar.
3. Renovació de les comissions.

Oscar: necessitem gent col·laboradora. Si sempre són els mateixos els que fan la
feina, és molt cansat. Per exemple, la festa final de curs, com que no hi ha
pares/mares que vulguin col·laborar en les activitats, tot s’ha de pagar i
contractar.
Marga: la comissió de festes no és sols fer festes. A la festa de la castanyada
varem tenir uns beneficis per l’AMPA d’uns 400€, a Sant Jordi d’uns 1000€. Tots
aquests diners al final van a parar a millorar els materials i recursos que l’escola
destina als nostres fills. Però el problema és que sempre les festes les gestionen
les mateixes persones. Volem noves idees, noves formes de fer. Nosaltres també
volem estar al vostre lloc, veure com altres fan les coses i gaudir de les festes.
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Marga: una festa no és sols posar taules i cadires, s’ha de parlar amb proveïdors,
estar aquí quan venen els proveïdors... si sempre són els mateixos al final cansa
molt. Necessitem gent nova amb idees noves.
Sòcia: totes les activitats de l’AMPA són per treure diners per l’AMPA, és a dir,
per a l’escola dels nostres fills.
David: aquesta petició s’ha de fer extensible a la resta de socis.
Oscar: abans teníem la comissió del menjador. La persona encarregada, ja no
pot gestionar-ho. Han vingut queixes d’olors que no podem contrastar i ningú ho
pot gestionar.
o Aquest curs l’AMPA ha fet una aportació de 6000€. El pressupost de
l’escola és per riure.
Alfred: fins i tot seria possible que una persona gestionés una part de les festes
(Sant Jordi) o venir unes setmanes al menjador, no cal que ho gestioni tot
durant tot el curs...
Resum d’acords presos:
Finalment dues sòcies es presenten per gestionar, sempre que puguin, la
comissió del menjador.
4. Valoració de cada comissió del curs actual.

Mar: sóc responsable de mares i pares i casals. Aquest curs he sigut jo i Samanta
Fernández (que és la que més s’ha mogut).
o Com a sortides s’ha gestionat la de la Fageda. Altres activitats (galetes de
Nadal...) no han sortit bé (la gent no s’ha apuntat) i al comissió ha plegat.
Sols em dedico ara a Casals.
o Us convido a col·laborar i aportar idees.
o Al casal s’han apuntat aproximadament 70 alumnes i ja estic gestionant el
casal de Setembre (del 3 al 11 de setembre).
o Moralment no puc deixar el casal i em veig obligada a quedar-me, però
necessito ajuda.
o El casal comença el 25 de juny fins al 27 de juliol. Si hi ha algun voluntari
per a la comissió serà benvingut/da.
Soci: però quantes hores cal invertir per organitzar coses?
Alfred: cada pare pot presentar una proposta puntual, l’AMPA donarà suport
moral i de gestió, i en acabar no fer-ne cap més.
Soci: m’ofereixo com a responsable d’alguna comissió.
Kike: aquest curs vinent, hi ha noves responsable d’extraescolars: Lidia i Rosana.
El dia 14 farem una reunió per explicar les extraescolars del curs vinent. Però
com que l’assemblea del Sabadell-Berardo és el mateix dia, possiblement
canviarà la data de la reunió.
o Us volem avançar que les activitats de migdia no es faran, ja que
segurament hi haurà tres torns de menjador, cosa que fa impossible les
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activitats en aquesta franja. Per la tarda, els 10-15 primers minuts es farà
berenar amb els nens/es. L’horari serà de 17:00 a 18:15h.
Kike: hi haurà una segona franja, de 18:15h a 19:15h. Estan pensades per a
alumnes de 3r de primària.
o El curs vinent hi haurà anglès a partir de P4. No acadèmic però si a través
de jocs i activitats lúdiques.
o Com a negatiu tenim que el curs vinent no tindrem responsable de
natació. Cap de les noves responsables de l’AMPA portaran als seus fills a
natació. Degut a l’incompliment de les normes per part dels pares i mares
dels alumnes de natació, es proposa, si no surt cap responsable de l’AMPA
per a natació, contractar monitors (que se’ls emportaran des de l’escola i
els pares recolliran al club). Però clar, l’activitat s’encareix en uns 90€
més. Però si algú es fa responsable, podem evitar aquest increment de les
despeses. Aquesta persona ha de garantir que els pares i mares
segueixen les normes i acompanyar als vestidors als alumnes.
Resum d’acords presos:
S’acorda posar una casella al full d’inscripció per que els pares/mares es puguin
oferir com a col·laborador i evitar la contractació de monitors a l’extraescolar de
natació.
5. Reutilització de llibres.

Oscar: aquest curs, després de l’experiència del curs passat, va sortir la idea de
reutilitzar els llibres dels alumnes.
o Des de l’escola ens diuen que sols es pot fer des de 3r, ja que els cursos
precedents són més de guixar.
o Hem contactat amb Iddink (empresa que gestiona la reutilització de llibres
de text escolars) i ens estan fent un pressupost per gestionar la
reutilització dels llibres.
o Aquesta empresa dóna dues possibilitats: comprar el llibre nou o pagar un
lloguer i al final de curs s’ha de tornar.
o Fins a 2n, tornarem a gestionar els llibres des de l’AMPA.
6. Escola, institut i retallades.

Oscar: el curs vinent continuarà l’escola Sabadell-Berardo, ara s’anomena Escola
Virolet, amb nosaltres. Es muntaran al pàrquing mòduls per a P3. Però la resta
d’espais (pati, menjador...) són compartits. Sembla que encara trigaran en
construir la nova escola.
Soci: però finalment no repartiran els alumnes del Virolet i dissoldran l’escola?
Oscar: no és tan fàcil i segurament que no faran això.
David: la junta del Virolet ens han comunicat que l’ajuntament està complint
amb els terminis establerts sobre la construcció de la seva escola.
Kike: s’ha de dir que els mòduls estan ocupant els terreny del futur institut.
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Alfred: l’AMPA del Virolet ens ha dit que són els terrenys de l’escola bressol.
Kike: al consell escolar, ens varen presentar el plànol on es veia que l’espai era
per un institut. Sembla que les autoritats ens estiguin marejant i fent temps.
o Ens hem de mobilitzar ara per que en el futur tinguem l’escola del Virolet i
l’Institut. El Virolet no té la culpa de la situació que estem vivint. Les dues
escoles estem patint aquestes retallades.
David: avui és una mena de presa de contacte amb els problemes que tenim. A
l’octubre, que ens tornem a reunir, hauríem de pensar en mobilitzacions,
samarretes grogues...
7. Torn obert de paraules.
7.1.

Socis Virolet

Soci: hi ha molts socis del Virolet?
Oscar: de totes les famílies de l’Escola Virolet, un 70-80% són socis.
Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 19:25h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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