ACTA ASSEMBLEA AMPA

26 d’octubre de 2012

Acta ASSEMBLEA AMPA del 26/10/2012
S’inicia l’assemblea ordinària a les 17:30h al menjador de l’escola.
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.
Lídia Pérez com a responsable de la comissió de participació.
Rosana Domínguez com a responsable de la comissió d’extraescolars.
43 socis/es de l’AMPA.

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

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
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.
Renovació junta directiva de l’AMPA.
Torn obert de paraules.

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

Alfred Millet informa als assistents que l’acta de l’assemblea del 4 de juny de
2012 està exposada a la web de l’AMPA. Tot i això, es llegeix l’acta.
Alfred Millet pregunta si hi ha cap esmena a l’acta exposada. No hi ha cap
esmena.
Alfred Millet proposa l’aprovació de l’acta i pregunta si hi ha algú en contra.
Ningú es posiciona en contra d’aprovar l’acta.
Resum d’acords presos:
S’acorda aprovar l’acta del 4 de juny de 2012.
2. Aprovació dels comptes curs 2011-12.

Santi es presenta com a tresorer. Comenta que ja s’han regularitzat tots els
impagats del curs anterior. Que la nova responsable de la comissió econòmica és
la Mireia.
Santi presenta per pantalla els comptes del curs 2011-12 (s’adjunta còpia al final
d’aquesta acta). Comenta que el superàvit del pressupost s’ha de compartir amb
l’Escola Virolet. Dels 4889.95€ al Virolet li corresponen 1203,50€ i al Mas
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Boadella 3686,45€. La part corresponent s’han calculat respecte al percentatge
de participació.
En presentar les despeses de la comissió de Festes, comenta que ara, el
responsable és Oriol Marquina, en substitució de Marga Aguilar.
El secretari demana si algú té alguna cosa en contra respecte al quadre de
ingressos/despeses presentades per Santi del curs passat.
S’aproven els comptes del curs 2011-12 per unanimitat.
3. Presentació pressupost curs 2012-13.

Santi presenta el pressupost del curs 2012-13 per la pantalla.
Socia: com es que en extraescolars les despeses són superiors als ingressos?.
Santi: per les possibles baixes que puguin haver-hi.
Oscar: també per la compra d’un tatami per l’extraescolar de Judo, però que tota
l’escola podrà utilitzar. També es compraran uns bancs pels vestuaris, per futbol,
que també es beneficiarà tota l’escola.
S’aproven els pressupostos.
Ricard: com és que tenim un superàvit de 22.000€ per una organització sense
ànim de lucre?
Oscar: s’accepten idees per gastar-los.
Alfred: encara hi ha tres cursos per obrir i hauríem de tenir un romanent.
Soci: com és que la creació del DVD no es pot fer més barat?
Oscar: Ningú vol encarregar-se d’aquesta tasca, així que s’ha de portar a una
empresa externa.
4. Aparcament vehicles a la vorera de l’escola.

Oscar: ens demanen des de l’escola que no aparquem davant de l’escola per
seguretat. Ens han demanat que fem un escrit per que es personi la guàrdia
urbana.
Soci: l’escola ja ha avisat a la urbana i ja han posat multes.
Soci: no és qüestió que l’AMPA avisi o no a la urbana, hem de cridar al civisme.
Què esperem, a que hi hagi una desgràcia? La gent ha de ser conscient i no
aparcar. Si no complim hem de posar pivots a tot el carrer.
Sòcia: hi ha pares que no saben que els de 3r surten completament sols, sense
els pares, i per tant s’ha de tenir molta cura.
Soci: jo proposo que sí que es faci un escrit o qualsevol mesura de pressió
perquè la urbana faci alguna cosa.
Soci: També es podria traslladar a la direcció de l’escola que conscienciïn als
alumnes dels perills perquè siguin ells també els que senyalin les males
conductes.
Sòcia: l’AMPA hauria de fer un escrit perquè tinguin una mica de civisme per no
parar al mig del carrer i baixar els fills.
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Soci: els semàfors també haurien d’aconseguir que siguin per fases i no per
botó.
Oscar: si voleu podem fer un escrit i passar-lo a totes les famílies. Si no hi ha
canvis positius, farem ja l’avís a la urbana perquè prengui cartes a l’assumpte.
Marga: Tots aquests temes també s’han de parlar amb Virolet.
Oscar: no hi ha problema en fer extensiu la carta al Virolet.
Soci: entre tots podem aconseguir que la gent sigui més cívica, que no aparqui a
la vorera.
S’acorda: fer un escrit les dues escoles i si en 15 dies no hi ha canvis, parlarem
amb l’urbana. Dilluns hi ha un consell escolar on es proposarà el tema.
5. Reforma de la llei d’educació. Consell escolar.

Oscar: un soci va dir que es comentés el tema de la regulació del consell escolar.
Sembla ser que el ministre d’educació vol fer que els pares puguin estar al
consell escolar amb opinió, però sense vot. Aquest tema l’havia de comentar una
sòcia, però no ha vingut i no puc dir res més al respecte.
Soci: al consell escolar es pot comentar aquesta informació i a veure que diuen.
6. Organització de casals.

Oscar: aquest curs no hi ha ningú que es faci càrrec de la comissió de pares i
mares. Això implica que no hi haurà cap casal: Nadal, estiu, setembre.
o Demanem algú que gestioni aquesta comissió.
Sòcia: però el casal no el gestiona una empresa?
Oscar: sí, normalment ho fa una mateixa empresa, però algú ha de demanar
pressupostos, garanties...
7. Renovació junta directiva de l’AMPA.

Oscar: com ja sabeu la renovació és bianual, això implica que cap a la primavera
s’han de renovar els càrrecs de la junta de l’AMPA.
o Aquesta comunicació és sols per fer l’anunci i que, si algú es vol presentar
que s’ho vagi pensant. Que és bo que es presenti una junta en bloc, per
poder treballar conjuntament.
o Si no es presenta cap candidatura es dissoldrà l’AMPA.
8. Torn obert de paraules.

Kike: aquest curs també hi ha renovació dels pares del consell escolar. Es
renovaran 2 càrrecs. Jo tinc intenció de tornar-me a presentar.
Kike: ja ho vaig comentar que a l’assemblea voldria encoratjar a la gent per
sumar-nos a la “marea groga”, contra les retallades i desmantellament de
l’escola pública.
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Kike: Si ningú vol organitzar-ho jo m’ofereixo. Es tracta de comprar la samarreta
(3€), fer la comanda, i a la setmana recollir-les (aquesta demanda es farà a
Badalona, que no guanyen diners).
o Es tractaria d’establir un dia (ja parlarem amb la direcció per unificar el
dia) per venir tots amb la samarreta: professors, nens, pares...
o També, arribat el punt, anar a parlar amb serveis territorials per demanar
millores a l’escola.
o Passarem un paperet per que pugueu fer les comandes. Us encoratjo a
demanar 5 i anar tots els dies amb la samarreta groga.
Vero: Quan els nens de 2n fan informàtica, hi ha dos nens que han de compartir.
Faltaria un ordinador.
o Que passa amb el tema de que estan ocupant els terrenys de l’institut?
Ens hauríem de mobilitzar?
Oscar: el Virolet, ens ha dit que ensenyament a hores d’ara està complint els
terminis pactats, estaran 2 cursos més a la nostra escola. Per tant no poden fer
pressió perquè ensenyament compleix.
Vero: Però nosaltres no hauríem també de queixar-nos i demanar l’institut?
Oscar: el virolet ens han demanat que no fem massa pressió perquè per ara
l’administració s’està portant bé amb ells i, si remenem massa les coses potser
es tornin en contra d’ells.
Soci: aleshores, ens hem de callar i perjudicar nosaltres?
Soci: així com del virolet hi ha un calendari per la seva escola, per l’institut, hi ha
algun calendari?
Oscar: no ens consta.
Soci: Algunes mares de 1r ens varen reunir amb educació i ens varen dir que els
terrenys ja estaven expropiats, però després l’associació de veïns ens varen dir
que no era així. A qui hem de fer cas?
Kike: la prioritat de les dues escoles es la construcció del Virolet, però per a les
famílies de 3r és que es construeixi l’institut, ja que sinó els alumnes es
dispersaran ens els instituts més propers.
Oscar: per la informació que m’ha arribat, sols es construirà una sola escola en
tota Catalunya, a Barberà del Vallès.
Tema Roba. Sòcia: algunes mares del curs del meu fill, hem vist que a altres
escoles venen les robes dels nens. S’hauria de veure que la direcció ens aprovi la
iniciativa. Es tracta de buscar la roba més barata. També, si algú porta una roba
que li queda petita al seu fill, es paga uns pocs euros que es cobrarà a qui
compri aquesta peça de segona mà.
Oscar: aquest tema es va tractar a la junta de l’AMPA.
Soci: si aquesta proposta es tira endavant, el comerç ja no voldrà vendre mai
més, per tant hem de garantir continuïtat.
Vero: altres coles ja ho fan i sols es compra allò que s’encomana i es paga.
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Sòcia: com a escola pública, no estem obligats a comprar la bata ni el xandall.
Oscar: Presenteu proposta i veurem la viabilitat.
S’acorda: que es presenti una proposta i que s’anunciï al consell escolar.
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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COMPTES curs 2011-12
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Pressupost curs 2012-13
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