ACTA REUNIÓ AMPA

29 de gener de 2013

Acta reunió AMPA del 29/01/2013

Número 22

S’inicia la reunió a les 21:00h al despatx de l’AMPA.
Assisteixen:








Oscar Lores com a president.
Alfred Millet com a secretari.
Mireia com a responsable del menjador.
Mar Lucas com a responsable de la comissió de pares i mares.
Lidia Pérez com a responsable de la comissió d’extraescolars.
Oriol Marquina com a responsable de la comissió de festes.
Núria Checa com a responsable de l’àrea econòmica.

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

Aprovació de l’acta anterior.
Informe festa de Nadal i proper Carnestoltes.
Comissió Menjador.
Comissió Extraescolars.
Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 21, del 18 de desembre de 2012.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 21 del 18 de desembre de 2012.
2. Informe festa de Nadal i proper Carnestoltes.

Oriol: En resum, la festa de Nadal sols varem fer la venda de paneres i els
patges reials, sense berenar.
o Algunes famílies s’han queixat de no fer la festa dels patges com el curs
passat, però han sigut molt poques. De fet també el curs passat es varen
queixar de les cues tant llargues per lliurar les cartes.
o Un altre motiu per no fer la festa, fou que s’ha arribat a un nombre
d’alumnes molt elevat.
o Es varen recaptar 702,50€ amb la venda dels números de les paneres. En
total 241,04€ de benefici, la resta es va gastar en paneres, regal per
Jaume (conserge) i rei negre.
o El carnestoltes, aquest any, no ho fem amb el Virolet. Aquest curs, l’AMPA
no ha d’aportar diners. Segons la direcció de l’escola, no es fa cap
actuació perquè suposa un forta despesa i una inversió de temps
considerable; que es perden moltes classes.
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3. Comissió Menjador.

Mireia: La direcció de l’escola m’ha comentat que una família ha anat a
l’ajuntament a posar una queixa sobre el menjador. Per tres motius:
o Que en una baralla al seu fill l’havien ofegat.
o Que al seu fill petit li havia pintat algú el cul amb bolígraf. Però les
mestres i monitores varen fer un seguiment sense arribar a cap conclusió.
o El dia de les nadales, el gran es va fer un cop al cap, la Directora el va
atendre personalment, quan el fill va sortir es va queixar als pares.
o A l’ajuntament li varen comentar que, en primer lloc, havia de fer la
queixa per altres vies.
o Aquesta mare abans de Nadal em va comentar el tema, però li vaig dir
que m’enviés un correu explicant-me el tema i així ho exposaria a la
reunió de l’AMPA. Mai va arribar el correu i la mare, en veure-la un altre
dia, em va dir que no l’havia enviat perquè no havia tingut temps. A hores
d’ara, encara no he rebut aquest correu. Per tant no pot dir que ho ha
gestionat a través de l’AMPA.
La direcció de l’escola va convocar una reunió amb Scolarest, l’ajuntament, jo
com a responsable de menjador, per parlar del tema. Scolarest informà que ja
havien pres mesures, s’havien informat a les monitores que estigueren vigilants.
L’ajuntament va comentar que ja varen contestar a la família que no era la via
correcta.
Respecte al tema de poder o no repetir al menjador i poder beure fins el segon
plat. EL motiu és que venen de jugar, beuen molt i perden la fam. El primer plat
normalment és sopa o puré, però al segon plat sí deixen beure. Els alumnes
poden repetir una vegada s’han menjat els dos plats.
Oscar: al Consell escolar, es va comentar que la cuina no es posarà en marxa fins que
marxi Virolet de la nostra escola, ja que la cuina no pot donar servei per tants nens.
4. Comissió Extraescolars.

Lidia: El MEV va presentar al consell escolar un protocol d’actuació en cas
d’accident, de sortida d’alumnes... el consell escolar va declarar que no era
competent, ja que el MEV treballa en horari extraescolar i per tant, fora de les
competències del Consell escolar.
Oscar: hauria de ser l’AMPA qui aprovés aquests protocols, com a responsable de
extraescolars. Tant la direcció de l’escola com l’ajuntament varen veure el
document i no els va semblar malament.
Alfred: aquests protocols s’haurien de fer públics
Oscar llegeix els protocols.
Acords presos
Es fa una esmena als protocols llegits per Oscar: trucar a la policia al cap de 30
minuts en lloc de 20 minuts. S’aprova el protocol amb aquesta esmena.
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Lidia: varem rebre un correu queixant-se del monitor de futbol, per l’actitud que
té. No sap portar als nens, és una mica desastre. Sembla ser que en el mateix
partit fa el sorteig per veure qui fa de porter...
Mireia: es pot adreçar al MEV la queixa de que els pares no estan contents amb
l’entrenador. Que mirin que fan. Que el curs vinent pot ser alguns d’ells no
s’apuntin.
Lidia: demà intentaré parlar amb la cap de la Cristina sobre el tema.
o Aquest any muntarem una festa final de curs. Un festival: hip-hop faran
balls, anglès, escola de ritmes... veurem de sol·licitar local al centre cívic
de Can Rull i Can Llong, a veure la capacitat i disponibilitat.
o Segurament, als monitors del MEV voldran cobrar, per tant, una
possibilitat és cobrar un euro per nen per assistir els pares a l’acte.
Oriol: si hi ha alguna actuació per la festa final de curs... m’ho comenteu.
Lidia: segurament patinatge ho farà a la festa final de curs.
5. Torn obert de paraules.
5.1. Mestres baixes-altes.

Les mares de 3r es queixen de que, tant el curs passat com aquest, a la meitat
de curs els seus fills han canviat de tutor, ja que s’ha incorporat la mestra que
estava de baixa.
5.2. Consell escolar.

Oscar: al Consell escolar es va parlar del pressupost.
o Es va fer una carta oberta a la Generalitat sobre el tema de les retallades.
o Varem parlar sobre el tema del Virolet, la construcció de l’escola no està
clara. L’ajuntament encara no ha cedit el terreny. Va per a llarg.
5.3. Festes.

Oriol: m’agradaria fer un torneig de futbol sala amb pares. Cap al maig - abril.
Faré un sondeig per veure que en pensa la gent.
Mar: ja es va organitzar un any i va ser un èxit. Es va fer uns xocolatada.
S’aprova fer aquest torneig si hi ha participació dels pares.
Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 00:10h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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