ACTA REUNIÓ AMPA

18 de desembre de 2012

Acta reunió AMPA del 18/12/2012

Número 21

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.
Mireia com a responsable de la comissió econòmica i del menjador.
Mar Lucas com a responsable de la comissió de pares i mares.
Lidia Pérez com a responsable de la comissió d’extraescolars.

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

Aprovació de l’acta anterior.
Llistat impagats.
Extraescolars.
Reunió trimestral menjador.
Representant Consell escolar.
Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 20, del 22 de novembre de 2012.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 20 del 22 de novembre de 2012.
2. Llistat impagats.

Mireia: s’ha passat la remesa de la quota de l’AMPA i hi ha unes quantes famílies que
han retornat el rebut. S’està fent la reclamació dels impagats.
3. Extraescolars.

Lidia: hi ha uns 30 alumnes que no han pagat les extraescolars. Segurament serà per
descuit. Com que el segon termini es farà al 15 de gener, esperarem a veure si
reaccionen i regularitzen el deute. Si en el segon termini no paguen, se’ls reclamarà.
 Hi ha una família del Virolet que han pagat com a no socis i ara resulta que ho
són.
 També s’ha de fer la devolució a una baixa de natació.
S’acorda tornar els diners a la família del Virolet i a la baixa de natació.
Lidia: en natació, una mare va demanar a Cristina d’entrar al vestuari amb la seva filla, i
la va deixar amb la condició que si algú es queixava, ho deixaria de fer. Com que una
altra mare va voler fer el mateix, se li va comunicar que ja no podia entrar amb la seva
filla. Aquesta mare continua agafant-la i no vol fer cas.
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Oscar: se l’ha d’avisar que no pot recollir-la abans de finalitzar l’activitat. Que aquest fet
ja es va comentar abans d’iniciar l’extrascolar.
S’acorda que si aquesta família no segueix les indicacions de la monitora, és a dir, si no
deixa de d’entrar al vestuari abans de finalitzar l’activitat, es donarà de baixa de
l’extraescolar.
Acords presos
Tornar els diners que va pagar de més la família de l’escola Virolet.
Tornar els diners a la família que s’ha donat de baixa de natació.
Avisar a la família de natació que no pot recollir la seva filla abans d’acabar-se
l’activitat, i que si segueix fent-ho, es donarà de baixa de l’extraescolar.
4. Reunió trimestral menjador.

Mireia: dimecres passat vaig venir a dinar al menjador. El menjar no estava malament.
Vaig entrar al 2n torn, el dels grans.
 Vaig comprovar que un cop han acabat els dos plats, poden repetir. Tot els que
varen voler repetir ho varen fer.
 Em vaig fixar amb la neteja. Feia olor a clavegueram, no a cuina bruta.
 Em va agradar tot el que vaig veure. Tot correcte.
 Vaig deixar anar que si Scolarest vol deixar-se els menjadors. M’han comentat
que no, que es tornen a presentar.
 Els vaig comentar si havien baixat la qualitat del menjar i m’han comentat que
no, que la qualitat és com sempre, que els nens no passen gana.
 L’organització molt correcta.
 Marigel va comentar que l’Escola Virolet ha demanat que els instal·len un mòdul
de menjador.
 Marigel també va comentar que des del Mas Boadella s’ha sol·licitat fer funcionar
la cuina pròpia.
 Els vaig preguntar què fan amb els nens quan plou, ja que algunes famílies
m’havien dit que sempre veuen pel·lícules. Marigel va comentar que el vestíbul
és gran i es podria aprofitar per fer activitats.
 Hi ha alumnes de 3r (uns 4 o 5) que es porten molt malament al menjador. La
direcció està prenent mesures i parlant amb les famílies per resoldre aquesta
situació.
 Vaig comentar que hi ha algunes incidències, comentaris de pares al parc. Una
queixa és la família Triviño, que els nens es queden amb gana. Ho vaig comentar
amb Scolarest i varen estar atents als nens. Sembla ser que no volen repetir, i
una vegada que va repetir, va llençar la meitat per no poder acabar-s’ho.
 Vaig comentar el tema de donar als nenes aigua embotellada, i em varen
comentar que no, que no entra al menú. Els donen aigua de l’aixeta.

2012-12-18_RA_Acta_21.doc

Pàgina 2 de 3

ACTA REUNIÓ AMPA

18 de desembre de 2012

5. Representant Consell escolar.

Oscar: hem de presentar formalment a la direcció del centre el representat de l’AMPA
per al consell escolar.
Acords presos
S’acorda, per unanimitat, que sigui l’Oscar el representant de l’AMPA al consell escolar.
Alfred Millet, com a secretari, farà un escrit comunicant aquesta decisió a la direcció de
l’escola.
6. Torn obert de paraules.
6.1. Actes

Es proposa enviar les actes per correu abans de les reunions, de forma que no sigui
necessari llegir-les a l’iniciar la sessió.
6.2. Casals

Elisabet: al dia següent d’aprovar nosaltres el casal del MEV, li vaig enviar al Virolet
(Elena) un correu perquè contestés al respecte.
 Al cap de més d’una setmana em va contestar que no podia fer cap gestió, que
ho fes tot jo.
 Vaig avisar al MEV, a Marmolejo i Marigel sobre el casal que anàvem a
organitzar.
 Finalment sols es varen apuntar 9 nens (7 del MB i 2 del VRL), així que, en no
arribar al mínim de 15 nens, no es farà el casal de Nadal.
6.3. Festes

S’acorda fer un detall al Jaume (conserge) per Nadal.
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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