ACTA REUNIÓ AMPA

22 de novembre de 2012

Acta reunió AMPA del 22/11/2012
S’inicia la reunió a les 21:00h al despatx de l’AMPA.
Assisteixen:









Oscar Lores com a president.
Alfred Millet com a secretari.
Elisabet Hernando com a responsable de casals.
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.
Aigua embotellada al menjador.
Calefacció a l’escola i sortir al pati sense jaqueta.
Reclamació: consulta d’exàmens pels pares i no escriure sobre els llibres de text.
Extraescolars: Farmaciola, partit de futbol (pares-nens), blog.
Baixa natació.
Presentació nova responsable de Casals. Casal de Nadal.
Recollida de la loteria de Nadal.
Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 18, del 23 d’octubre de 2012.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 18 del 23 d’octubre de 2012.
2. Aigua embotellada al menjador.

Rosana: hi ha queixes de que, en un menú de 7€ hauria de entrar una ampolla d’aigua.
David: aquesta queixa l’haurem de fer arribar directament a Scolarest.
Elisabet: varem tenir una reunió amb ISS i ens varen comentar que volen aconseguir
ser proveïdor de l’escola Can Llong. Em varen proposar de parlar amb nosaltres i els
vaig dir que li enviaren la informació a la direcció de l’escola.
Mireia: Hi ha queixes sobre Scolarest.





Ha baixat la qualitat en el menjar.
Hi ha nens que es queden amb gana.
Hi ha veus que diuen que segurament Scolarest deixi de gestionar els menjadors.
Quan hi ha una incidència amb els nens és l’escola qui informa i no Scolarest.
Volen que sigui Scolarest.
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 Sembla ser que la guarderia d’Andreu Castells, ha deixat a Scolarest i ha agafat
una altra empresa pel menjador.
 Sobre els rebuts, encara no han cobrat els rebuts. Sembla ser que començaran
aviat a cobrar els retards.
3. Calefacció a l’escola i sortir al pati sense jaqueta.

Lidia: estava a ioga i feina molta calor, tots els radiadors en marxa i les finestres
obertes. També sembla ser que els nens surten sense jaqueta. Es podria comentar
aquesta circumstància a les reunions amb direcció.
4. Reclamació: consulta d’exàmens pels pares i no escriure sobre els llibres de text.

Oscar: una mare va demanar a la Marigel de veure els exàmens del seu fill. I cada tutor
fa el que vol, se li ha de demanar. Aquesta mare demana que s’unifiqui aquest criteri.
 D’altra banda sembla ser que els alumnes de 3r guixen els llibres quan fan
exercicis. Això fa que no es puguin passar a germans més petits.
Acords presos:
S’acorda parlar amb direcció del tema.
5. Extraescolars: Farmaciola, partit de futbol (pares-nens), blog.
5.1.

Farmaciola.

Lídia: necessitem les dues farmacioles, una més completa, i una menys completa (per
festes).
David: la farmaciola completa s’hauria de posar al vestidor de l’àrbit.
Mireia: jo ho pregunto a una empresa de farmacioles que hi ha davant la meva feina.
Elisabet: jo també ho pregunto a la meva feina.
David: aquí, al catàleg de Vikin, hi ha farmacioles entre 20€ i 89€.
Oscar: jo puc veure de comprar bosses de gel.
Acords presos:
S’acorda comparar les farmacioles que ofereixen les empreses proposades per Elisabet i
Mireia, i veure què interessa més.
5.2.

Partit de futbol.

Lídia: aquest dissabte no hi ha partit amb els alumnes. Els pares demanen fer ells un
partit (pares-fills). És possible?
Mar: sí és possible, però s’ha d’avisar a la Sra Marmolejo i a la direcció del centre.
Oscar: s’ha d’enviar el document per demanar permís a l’ajuntament. S’ha de fer amb
un parell de setmanes d’antelació. Com que és demà passat, ho veig complicat.
David: ha d’haver un responsable d’obrir, tancar, netejar... si passa qualsevol cosa, a la
petició sortirà el responsable i li demanaran explicacions.
Lídia: el proper dijous, els pares faran una classe amb els seus fills de judo.
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5.3.

Blog.

Al segon trimestre, es crearà un blog per veure fotos de les activitats.
6. Baixa natació i anglès.
6.1.

Natació

Hi ha una família que vol donar de baixa al seu fill de natació. El problema és que el
club de natació ja ens ha cobrat el curs complet i per tant aquesta família hauria de
pagar el curs, vagi o no.
Acords presos
S’acorda que no se li pot tornar els diners, ha de pagar el curs complet.
6.2.

Anglès

S’ha donat de baixa un altre alumne del grup de 3r, i l’empresa ha decidit canviar la
mestra.
7. Presentació nova responsable de Casals. Casal de Nadal.

Elisabet: ja m’he posat en contacte amb Helena (Virolet) per comentar-li que tenim una
proposta pel casal de Nadal, i a veure si ens posem d’acord.
 Tenim una proposta de casal per dies, 21€ per dia i nen. De 9 a 17h amb dinar i
activitats. Pega: mínim 15 nens per dia. La ràtio és 1/15. Com que no hi ha més
de 4 dies consecutius no es diu casal, es diu taller. El preu és únic tot i marxar
abans els nens.
 Hi haurà acollida de 7:45h que es pagarà a part.
 Hi ha una segona proposta: del MEV. 8 dies, no hi ha possibilitat de pagar
menús. De 9 a 13h, sense dinar. 60€ pels 8 dies. A partir del 2n germà un 20%
de descompte. Mínim 20 nens. Ràtio 1/10.
Acords presos.
S’acorda proposar el del MEV, ja que mai ha sortit el casal de Nadal, i així proposem un
casal barat i fins migdia.
8. Recollida de la loteria de Nadal.

Oscar: s’ha de recollir el 3, 4 i 5 de desembre la loteria. Ens posarem al menjador,
farem el llistat per anar anotant les devolucions que es facin. De 17:00h a 18:00h.
Dilluns 3 es podrà quedar: Alfred, Rosana, David
Dimarts 4 es podrà quedar: Mar i David.
Dimecres 5 es podrà quedar: Oscar i Elisabet.
9. Torn obert de paraules.
9.1.

CIF.

Oscar: ja tenim, des de fa dos dies, el nou CIF, on consta el nom de Mas Boadella, i no
Can Llong II.
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9.2.

Comissió de festes.

Oriol:
 la Castanyada va ser un èxit. Com que va ploure, varem torrar les castanyes en
un garatge. Varen haver quasi 40 pastissos. Tot un èxit.
 Es van treure 530€ de beneficis.
Oriol: per Nadal farem:
 Sorteig de 6 paneres.
 Els patges reals, en lloc de fer-ho a les 17:00h després de classe, varem acordar
amb el Franc (profe) que el 21-12-12 muntarem al gimnàs els patges, i l’escola
faran passar a totes les classes pel gimnàs a lliurar la carta.
 A hores d’ara, no sabem si ho fem conjuntament amb Virolet.
9.3.

Reunió amb direcció escola

David: varem tenir la reunió inici de curs i es va comentar el següent:












S’ha de renovar 2 membres del consell escolar, representat dels pares.
Ja hi ha un mestra d’educació especial a temps total al cole.
S’està muntant l’hort escolar (agenda 21@). Demanen voluntaris.
Aquest any també es farà lo de la fruita, però no hi haurà tanta com el curs
passat i s’haurà de portar una mica d’esmorzar de casa. El primer lliurament
seria al novembre i després a partir del febrer.
També van a lliurar un full informatiu mensual.
Hi ha un projecte, fa 3 anys, d’un mural de ceràmica. Però aquest any es vol
muntar sobre la paret, i els falta comprar el suport del mural. Ens demana algun
tipus d’ajuda per poder pagar aquest suport.
També participen al programa PILE (3000€).
Les actuacions de Nadal ja estan organitzades. Hi haurà 2 invitacions per pares.
Serà de 15:30 a 17:00h. p3-1r 18-12 p4-2n 19 i p5-3r 20-12-12
També es comentaren que hi ha noves goteres als lavabos de 2n.

Oriol: hi ha una altra. A la paret de l’AMPA que coincideix amb el pati, quan es fa un
bassal, per sota es filtra.

Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 00:00h i de la qual
s’estén aquesta acta.

Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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