ACTA REUNIÓ AMPA

25 de setembre de 2012

Acta reunió AMPA del 25/09/2012
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 ex-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 com a responsable de la comissió d’extraescolars.
Lidia Pérez com a responsable de la comissió d’extraescolars.

Punts a tractar:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Venda de llibres.
3. Horari d’atenció a pares i mares.
4. Extraescolars.
5. Definició de les comissions i els seus responsables per aquest curs.
6. Liquidació curs 2011-12.
7. Convocatòria de reunió amb el Virolet.
8. Definició del calendari per aquest curs.
9. Loteria de Nadal.
10. Samarretes grogues.
11. Còpia DVD fotos curs 2011-12.
12. Donació peces de vestir.
13. Recollida mobles per l’escola.
14. Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 16, del 19 de juny de 2012.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 16 del 19 de juny de 2012.
2. Venda de llibres.

Alfred: La venda de llibres ha estat un èxit. De 364 alumnes, han comprat llibres un
total de 349 alumnes i no han comprat 15 alumnes.
Han hagut petites incidències que s’han solucionat: ingressos que no sabíem de qui era,
llibre defectuós...
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Els primers dies d’escola es va demanar a l’escola un llistat amb els alumnes que no
tenien llibres, per assegurar-nos que havíem lliurat tots els llibres que teníem pagats.
Gràcies a aquest llistat s’han detectat 1 alumne al qual no havíem lliurat els llibres i dos
casos amb llibres incorrectes (els faltava el llibre d’una matèria).
3. Horari d’atenció a pares i mares.

Alfred: hauríem de fixar un horari d’atenció a les famílies.
Mar: jo vindré dimecres.
Oscar: jo puc venir divendres.
Alfred: ho anunciarem a la web i als plafons.
Acords presos:
S’acorda que l’horari d’atenció al despatx de l’AMPA per les famílies serà dimecres i
divendres de 17:10h a 18:00h.
S’acorda comunicar aquest horari a la web i als plafons de l’AMPA.
4. Extraescolars.

Lidia comenta diverses incidències de les extraescolars:
 Judo: si els pares dels alumnes que van a judo volen federar als seus fills, han
de pagar 15€.
 Experimentem: havien sortit 3 grup, però s’han donat de baixa molts i sols
surten 2 grups. Un dels grups és el del dimarts. L’altre hauria de sortir de juntar
els del dilluns i dijous. S’acorda dir que els grups de dijous i dilluns, que tenen
pocs alumnes, se’ls pugui 50€, per mantenir el dia que tenen assignat o s’haurà
d’anul·lar aquests dies (a no ser que es passin tots a dilluns o a dijous).
 Anglès: s’agruparan P4 i P5 perquè no sortia un grup per nivell. 1r i 2n es
barregen també i 3r tindrà grup únic.
 Futbol sala: competiran amb altres escoles, i per tant, s’han de comprar xarxes
per les porteries, pilotes, petos... parlant amb la Cristina, tenim uns diners al
MEV que els utilitzarem per pagar aquestes despeses (uns 700€). També fan
falta 2 bancs per vestuari (total 4). Aquests bancs també fan falta per a l’escola.
També fa falta una farmaciola.
 Natació: s’han apuntat 53 alumnes de 80 preinscrits. Al juny es fa horari
intensiu a l’escola, i per això en lloc d’acabar al juny, s’acabarà al maig la
natació. Hi ha 4 nens que es quedaran en llista d’espera.
Oscar:s’han de passar els contractes a les empreses d’extraescolars.
Lidia: els prepararé perquè la Cristina els passi a les empreses.
Acords presos:
S’acorda comprar 2 farmacioles.
Lidia s’encarregarà de que les empreses que gestionen les extraescolars signin el nostre
model de contracte.
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5. Definició de les comissions i els seus responsables per aquest curs.

Oriol: jo em faré responsable de la comissió de festes. Estem preparant la castanyada.
No sé si tinc un pressupost al qual ajustar-me.
Santi: sí que hi ha un pressupost, però per festes en general (tot el curs).
Oriol: si és necessari ajustar el pressupost, podem retallar algunes festes.
Oscar: Xavi Piris (president AMPA Virolet) m’ha confirmat que faran la festa final de curs
ells sols. Hauríem de reunir-nos amb l’altra AMPA per gestionar la resta d’activitats que
organitzem.
Rosana: a final de curs volíem fer una demostració de les activitats d’extraescolars.
Oscar: us passo el calendari previst de reunions amb la direcció del centre (s’adjunta
còpia d’aquest document).
S’aprova el calendari presentat.
Oscar: Ricard ja m’ha comunicat que li és impossible assistir als consells escolars. Aniré
jo.
Oscar: Esther Grau era la responsable de la comissió de comunicació i s’ho ha deixat.
Queda vacant aquesta comissió.
Lidia: ha hagut descontent a l’hora de cobrar l’acollida matinal, ja que els del Virolet
entren 15 minuts abans.
L’acollida matinal es pagarà, segons el temps gaudit, per fraccions de 30 minuts.
Oscar: respecte a que tant Lidia com Rosana siguin responsables d’una mateixa
comissió fa que a la junta sols puguin tenir un vot. Si volen tenir cadascuna el seu propi
vot, hauran de ser responsables de distintes comissions.
Lidia: seré la responsable d’extraescolars.
Rosana: seré la responsable de la comissió de participació.
Mireia: seré responsable de menjador. A la reunió del menjador amb els pares i mares,
la responsable d’Scolarest em va comentar, respecte a les olors del menjador, que no
poden utilitzar lleixiu ni productes de neteja, que feien tot el possible, tot i que els han
reduït personal.
Mar: hi ha més alumnes al menjador, no poden dir que no tenen personal. Que el
lloguin. Ho comentarem amb la direcció de l’escola perquè parli amb l’empresa del
menjador i, si és el cas, que canvien d’empresa.
Mireia: també hi ha mares que es queixen de que les monitores criden molt.
Mar: també castiguen als alumnes si parlen al menjador.
Marga: companyes de la meva feina m’han comentat que hi ha coles que han prescindit
d’Scolarest per aquests temes.
Alfred: aquestes queixes s’han de traslladar a la direcció de l’escola.
Mireia: a la reunió que hi haurà amb la direcció de l’escola per tractar el tema del
menjador comentaré aquests temes. Demà trucaré a la direcció per canviar la reunió de
menjador, prevista per demà 26/09/12 a les 15:30, un altre dia. Demà no puc assistirhi.
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Mar, parlant del tema del cassal d’estiu:
 L’incidència d’aquest agost, del nen que va caure i es va fer mal al front va ser
mol ben gestionat per l’empresa ISS. Es va tornar els diners al nen, ja que no va
poder continuar amb el casal. La família està molt contenta i m’han comentat
que tornarien a apuntar al seu fill a un altre casal.
 La filla de Marga també va tenir un incident. La última setmana va tenir una
picada de mosquit tigre i, veient que la nena va sofrir una reacció al·lèrgica, li
varen tornar els diners d’aquella última setmana que no va poder gaudir.
 Al casal varen venir uns quants (pocs) alumnes del Can Llong i tot perfecte.
 Estic molt contenta de com ha sortit el casal d’estiu. Els monitors molt
professionals. Els alumnes del Virolet els veia molt contents.
Mar: he de dir que em deixo la comissió, per motius personals. Almenys temporalment.
Mar: Canviant de tema, des de la perruqueria d’enfront de l’escola m’han proposat que
publicitem que han organitzat un taller i per cada pare/alumne que vingués donaran 1€
a l’AMPA.
Oscar: el curs passat ja es va parlar del tema. Es podria proposar que per la publicitat
es pagués una quota fixa (per exemple 30€ al trimestre) i així ens evitem tenir que
controlar si van més o menys pares/alumnes.
S’acorda: demanar 10€ al mes per anunciar-se als plafons de l’AMPA o a la nostra web.
Acords presos:
S’aprova el calendari presentat (veure document adjunt).
L’acollida matinal es pagarà, segons el temps gaudit, per fraccions de 30 minuts.
Responsables de les comissions de...






Extraescolars: Lidia.
Participació: Rosana.
Festes: Oriol.
Menjador: Mireia.
Cassals: queda vacant aquesta comissió.

S’acorda demanar 10€ al mes per anunciar-se als plafons de l’AMPA o a la nostra web.
6. Liquidació curs 2011-12.

Santi: comenta les despeses de cada comissió (s’adjunta document).
Oscar: es tanquen els expedients a tots els socis que el tenien obert per impagament.
Es comunicarà a les famílies que ja tenen regularitzada la seva situació i que l’expedient
s’ha tancat.
Oscar: el Virolet ens demanarà quina part dels beneficis els pertoca a ells.
Acords presos:
Els expedients dels socis per impagaments queden resolts, ja que totes les famílies han
regularitzat el deute que tenien. S’avisarà a les famílies d’aquest fet.
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7. Convocatòria de reunió amb el Virolet.

S’acorda reunir-nos amb la junta de l’AMPA de l’escola Virolet el dimarts 9 d’octubre de
2012 a les 19:00h.
8. Definició del calendari per aquest curs.

Farem un refós dels calendaris de cada comissió i li lliurarem a la direcció del centre.
Farem la reunió de l’assemblea el 26 d’octubre (divendres). A les 17:30h i passarem la
nostra reunió d’AMPA al dimarts 23 d’octubre.
Acords presos:
Convocar l’assemblea ordinària per al divendres 26 d’octubre a les 17:30h.
La reunió de la junta de l’AMPA corresponent a octubre es farà el dimarts 23/10/12.
9. Loteria de Nadal.

Oscar: El curs passat varem demanar 10.000 participacions i es varen vendre 6.000.
Demanem la mateixa quantitat?
Santi: som més alumnes, per tant, demanem la mateixa.
Acords presos:
S’aprova demanar 10.000 participacions per la loteria de Nadal.
10. Samarretes grogues.

Alfred: Kike Cipriano ha demanat d’encarregar-se ell i la seva dona de promoure el
moviment de les samarretes grogues, per reivindicar una educació pública i de qualitat.
Acords presos:
S’aprova concedir a Kike Cipriano la gestió del moviment de les samarretes grogues en
nom de l’AMPA Mas Boadella.
11. Còpia DVD fotos curs 2011-12.

Alfred: la família Pedro Pascal ha demanat còpia dels DVD de P4 i 2n del curs passat, ja
que no varen poder recollir-los en el seu moment.
Oscar: jo ja tinc el de P4 però em falta el de 2n. Intentaré gestionar-ho.
12. Donació peces de vestir.
Alfred: La directora de l’escola m’ha comentat que han hagut famílies que els han donat bates i
altres peces de l’escola perquè als seus fills els estaven petites. Aquestes peces les han lliurat a
famílies amb dificultats econòmiques. Ens demanen, si és possible, que instem a les famílies a
que, si tenen peces de roba de l’escola que no fan servir, que les portin a l’escola per poder
oferir-les a famílies amb necessitats.

Acords presos:
S’aprova penjar a la web un comunicat per instar a les famílies que portin a l’escola aquelles
peces de roba (que formin part de l’equipament de l’escola) que no facin servir perquè puguin
ser lliurades a famílies amb necessitats.
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13. Recollida mobles per l’escola.

Alfred: des de la direcció de l’escola m’han comentat que un institut de Rubí els ha
lliurat desinteressadament una sèrie de mobles (taules, prestatgeries...), però el
problema que tenen és com recollir-los, els fa falta un vehicle gran (furgoneta, camió).
Ens demanen si hi ha algun pare/mare disposat a facilitar un vehicle per fer aquest
trasllat.
Oriol: Jo parlaré amb Sergio (pare d’Ingrid) que té un camió, a veure si el convenço.
14. Torn obert de paraules.
14.1. Quotes.

Lídia: com fem els pagaments de les extraescolars?
Acords presos:
S’aprova que les famílies han d’ingressar el pagament de les extraescolars en dos
terminis: el primer (50%) entre el 15 i el 30 de novembre de 2012, i el segon pagament
(50%) del 15 al 30 de gener de 2013.
S’aprova que la quota de soci es passarà la primera setmana de novembre.

Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 01:10h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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