ACTA REUNIÓ AMPA

19 de juny de 2012

Acta reunió AMPA del 19/06/2012
S’inicia la reunió a les 21:00h al despatx de l’AMPA.
Assisteixen:











Oscar Lores com a president.
Alfred Millet com a secretari.
Santi Garcia com a tresorer.
Marga com a responsable de la comissió de festes.
Oriol Marquina 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.
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.

Aprovació de l’acta anterior.
Llibres curs 2012-13 (Iddink).
Renovació responsable festes.
Casal setembre
Pagament activitats extraescolars
Gestió de pares i mares col·laboradors.
Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 14, del 30 de maig de 2012.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 14 del 30 de maig de 2012.
2. Llibres curs 2012-13 (Iddink).

S’acorda: pagament per ingrés o transferència fins el 15 agost (es pot pagar
cada fill en distints dies fins el 15 d’agost).
Recollida llibres el 6 de setembre de 17:00h a 19:00h.
Alfred: la gestió dels llibres a través de l’empresa Iddink es deixa pel curs vinent
degut a que no hi ha temps per organitzar-ho per aquest curs.

2012-06-19_RA_Acta_16.doc

Pàgina 1 de 3

ACTA REUNIÓ AMPA

19 de juny de 2012

3. Renovació responsable festes.

Marga: Susana i jo ens agafem un any sabàtic tot i que estarem per ajudar a
Oriol. Serà Oriol qui s’encarregarà de la comissió de festes.
Oriol: fa un parell de mesos que estic en contacte amb la comissió, i ara disposo
de temps per dedicar a la comissió.
Santi: la meva idea és deixar, quan pugui, la tresoreria.
Ricard: hi ha una noia, Núria, que es prestaria a portar la tresoreria. La llàstima
és que es va posar a disposició de l’AMPA, però no s’ha gestionat correctament
les peticions de col·laboració.
Santi: el que necessitaria és que vingués a veure com funciona la tresoreria i,
amb el temps, fer-se càrrec de la tresoreria. Em posaré en contacte amb ella i
quedarem.
Oscar: jo li demanaré a l’Ester Grau el llistat de socis interessats a col·laborar
amb l’AMPA.
Marga: Tornant al tema del responsable de festes, jo li passaré a l’Oriol una
carpeta amb totes les dates de la comissió. Com a col·laboradors es queden tots
excepte tres persones. S’ha incorporat una altra mare (Fani).
Marga: es varen recaptar aproximadament 1005€. Estem a l’espera d’un retorn
de les begudes al Mercadona.
4. Casal setembre.

Mar: l’escola Virolet ha presentat una proposta per setembre. Finalment hem
acordat les dues escoles fer el casal presentat per nosaltres amb ISS.
Mar: es lliurarà aquesta setmana el full per inscriure’s al casal de setembre.
5. Pagament activitats extraescolars

Lidia: al setembre les famílies pagaran 30€ de paga i senyal. Quan han de pagar
la resta?
Santi: el curs passat es va pagar en octubre i gener.
Santi: als proveïdors els podríem pagar el 5 de cada mes.
6. Gestió de pares i mares col·laboradors.

(tema ja tractat al punt 3).
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7. Torn obert de paraules.
7.1.

Reunions amb socis.

Mireia: falta un altaveu per poder escolar millor les reunions amb els socis.
7.2.

Consell escolar

Ricard: he preguntat per les ampolles d’aigua i olors del menjador.
 Sobre els olors han dit que com que s’acaba la garantia de la construcció,
es va fer un recorregut amb responsables d’ensenyament i l’Ajuntament i
s’ha fet acta de totes les anomalies i defectes, entre ells, els olors dels
desaigües. La direcció diu que ja ha comentat aquest tema amb els
responsables corresponents i no sap que més fer.
 Respecte de l’aigua, estan valorant-ho.
 El tema de les bossetes ha sortit, però una mica maquillat. A tercer no cal
motxilla, no cal bata... la cartera serà com cada família vulgui. El que sí
que demanen és mantenir el xandall.
Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 01:00h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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