ACTA REUNIÓ AMPA

23 d’octubre de 2012

Acta reunió AMPA del 23/10/2012
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.
Oriol Marquina com a responsable de la comissió de festes.
Mireia com a responsable de la comissió econòmica i del menjador.
Mar Lucas com a responsable de la comissió de pares i mares.
Rosana Domínguez com a responsable de la comissió de participació.
Lidia Pérez com a responsable de la comissió d’extraescolars.

Punts a tractar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de l’acta anterior.
Punts a tractar a l’assemblea del 26/10/12..
Extraescolars i incidències
Val PAES.
Menjador.
Assegurances.
Tancament comptes curs 2011-2012.
Pressupost curs 2012-2013.
Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 17, del 25 de setembre de 2012.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 17 del 25 de setembre de 2012.
2. Punts a tractar a l’assemblea del 26/10/12.

Alfred: s’ha de fer un paperet a la bosseta per recordar que divendres hi ha assemblea.
Oscar: aprofitarem el comunicat per comunicar que no aparquin a la vorera de l’escola
ja que és perillós pels alumnes de 3r que ja surten sols de l’escola.
Alfred: al paperet anunciarem la venda de loteria i que hi haurà canguratge gratuït.
Punts a tractar:







Lectura i aprovació de l’acta anterior (penjada a la web).
Aprovació dels comptes curs 2011-12
Presentació pressupost curs 2012-13
Aparcament vehicles a la vorera de l’escola.
Reforma de la llei d’educació. Consell escolar.
Organització de casals.
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 Renovació junta directiva de l’AMPA.
Oscar:
 Per la renovació de la junta, s’ha de fer una assemblea sols per tractar el tema.
 A la web es penjarà el calendari de les reunions que tindrem al llarg del curs.
3. Extraescolars i incidències.

Han hagut problemes amb l’activitat d’angles del migdia. Sembla ser que els alumnes
no es comporten tan bé com s’espera. S’ha fet una reunió entre
pares/professora/AMPA. Es va acordar donar més temps als nens per adaptar-se, que la
professora es posi més dura i que els pares parlin amb els seus fills per rectificar la seva
conducta. S’han donat de baixa tres alumnes d’aquesta activitat.
Lídia: el problema és que es tornen els 30€ i amb això, molts no s’ho pensen i donen de
baixa als seus fills.
4. Val PAES.

Alfred: s’ha fet un retorn de material (llibretes i agendes) a la llibreria PAES. En lloc de
tornar-nos els diners ens han fet un val per 37,09€. He parlat amb Rebeca per veure si
ells poden aprofitar aquest val i, com els devem diners de fotocòpies, que ens
descompte aquesta quantitat. Sembla ser que l’escola té problemes legals per fer
aquesta proposta.
5. Menjador.

Mireia: es va fer una reunió amb el responsable d’Scolarest. La direcció de l’Escola està
d’acord en utilitzar la cuina de l’escola. S’està gestionant amb Scolarest. Qualsevol
desperfecte de la cuina es faria càrrec Scolarest.
 Hi ha dos torns per dinar. Hi ha uns 150 nens fixos al menjador.
 Sembla ser que les monitores de les dues escoles funcionen molt bé. Hi ha un
grup de monitors per virolet i un altre per Mas Boadella.
 La neteja: quan varem tocar aquest tema, els d’Scolarest es varen quedat
bocabadats. Comentaven que un triturador de l’embornal no funciona bé i és el
que fa olor. Jo els vaig comentar que feia pudor a brut i falta de ventilació.
 També els vaig dir que en alguna reunió a les 17:30h, va haver qui es va quedar
enganxat a la taula per no estar ben neta. La directora els va dir que havien de
quedar-se més temps per deixar-ho ben net.
 Respecte de la pujada de preu, no s’ha pujat el preu del menú, sols s’ha
incrementat la pujada de l’IVA. La propera reunió serà l’11 de desembre.
Vaig comentar que hi havia unes monitores que criden, sobre tot les que
controlen als alumnes més grans.
6. Assegurances.

Santi: s’han d’actualitzar les dades de l’assegurança.
Oscar: s’ha de portar un certificat com a que hem canviat de nom. Hem d’anar a
Hisenda per canviar el nom de l’AMPA (agencia tributària). Alfred, hauries de veure
quines dades ens demanen per fer aquest canvi.
Santi: hi ha un document signat per la generalitat com a que hem canviat de nom.
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Oscar: totes les activitats organitzades per nosaltres, estan cobertes per la nostra
assegurança.
Santi: per l’assegurança, la corredoria ens demana el nombre d’alumnes que tenim
aquest curs.
Mireia: Marigel em va comentar que hi ha 362 alumnes del Mas Boadella.
7. Tancament comptes curs 2011-2012.

Santi presenta els comptes del curs passat.
Acords presos.
S’acorda que es calculi el percentatge de participació del Virolet en totes les partides
per determinar la quantitat que se’ls ha de lliurar. En la partida de festes, el
percentatge serà en funció del nombre de socis.
8. Pressupost curs 2012-2013.

Santi: hem de fer un pressupost pel curs vinent i presentar-lo a l’assemblea.
Oscar: la subvenció del futbol s’ha d’emplenar abans de finals d’octubre, però pel poc
que ens donaran, no val la pena participar.
Acords presos
S’acorda no demanar la subvenció per la poca quantitat de diners que ens suposarà i la
quantitat de paperassa que caldria fer.
9. Torn obert de paraules.
9.1.

Festes.

Oriol: les festes de l’escola es faran conjuntament amb el Virolet?
Oscar: sí.
Oriol: Els actes que no siguin productius, que no doni beneficis, s’intentarà minimitzar.
 Intentarem fer el sopar final de curs.
 Per la castanyada hem demanat a l’ajuntament permís per muntar la paradeta.
Ens han donat la meitat (3m) del que ens varen donar el curs passat.
9.2.

Venda roba de l’escola.

Mireia: algunes mares volen organitzar la venda de la roba de l’escola.
S’acorda: que presentin una proposta, i s’estudiarà la seva viabilitat.
Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 00:15h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
Pàgina 3 de 3

