ACTA REUNIÓ AMPA

5 de març de 2013

Acta reunió AMPA del 05/03/2013

Número 23

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








Oscar Lores com a president.
David Gomez com a vicepresident.
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.
Rosana Domínguez com a responsable de la comissió de participació.

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

Aprovació de l’acta anterior.
Extraescolars.
Casal de Setmana Santa.
Consell Escolar 26/02/13 - Gestió unificada menjadors.
Convocatòria reunió Juntes Boadella – Virolet.
Llistat de material per a l’escola.
Petició mare mail rebut - Comissió Menjador.
Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 22.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 22 del 29 de gener de 2013.
2. Extraescolars.
2.1. Natació.

Lidia: dimecres passat (20-02-13) els monitors de la piscina varen deixar sense
lliurar un nen. No es varen adonar. Però la sort és que un pare el va veure i es
va esperar amb ell fins que el varen vindre a recollir.
David: jo veig als monitors que porten als nens molt tranquils. Des del vestuari
fins les grades, es veuen molt relaxats, els nens van una mica “com volen”.
Lidia:
o El pare ens ho va comunicar divendres. Jo ho vaig comunicar a la Cristina
i aquesta al MEV. Els primers sorpresos són els monitors que no sabien
res. El pare s’ho va prendre molt bé, per sort. Els monitors prendran
mesures: sols un monitor s’encarregarà de lliurar els nens mentre que
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l’altre vigila que marxi només el nen que es reculli. També es canvia el lloc
de lliurament per un més adient.
o Anna (cap del MEV) m’ha dit que aquest fet constarà en l’expedient dels
monitors. L’empresa els donarà un toc.
TOTS: La junta queda satisfeta amb les mesures que el MEV ha pres al respecte.
2.2. Futbol i iniciació esportiva.

Lidia:
o Respecte a l’entrenador de futbol i d’iniciació esportiva, finalment el
canviaran. D’iniciativa esportiva han hagut baixes per manca de motivació.
o Han hagut queixes dels vestuaris, que fa olor a orina. L’escola ho ha vist i
sembla ser que allà està l’arqueta i a ella van a parar tots els tubs dels
lavabos.
Oscar: aquesta és una excusa sense fonament. És un centre nou i això ha d’estar
degudament segellat. Ja parlaré amb la directora.
2.3. Festival final de curs.

Lidia:
o Respecte al festival final de curs, es faran dos grups, seran uns 90 nens.
Es farà primer d’infantil (dissabte 18 de maig, a les 10:00h primer torn i a
les 11:00h el segon).
o S’agafa un tècnic de so.
o Si es cobra entrada el centre cívic es queda amb el 50%.
Oscar: per donar el 50% ja ho paga tot l’AMPA.
Lidia:
o El que podem fer és que, quan donem les entrades als pares els direm
que són gratuïtes, però que poden donar la voluntat per pagar despeses.
o Es garantiran que cada alumne/a tingui 2 entrades pels pares, però, com
que sobraran entrades, els pares podran agafar més entrades, amb un
màxim de 6 per família.
2.4. Impagats.

Lidia: hi ha un nen que no ha pagat absolutament res.
Acords: se li avisarà a la família el proper dia que vinguin a per ell. Que ja no el
pot dur més a no ser que paguin tot el deute.
Lidia: Hi ha una família del Virolet que es va donar de baixa informant a l’AMPA
de la seva escola. Com que a mi no se me va informar, s’ha anat acumulant el
deute. Quan l’he reclamat, la família m’ha dit que ja es va donar de baixa. Qui
paga ara tot el deute acumulat?
S’acorda que sigui l’AMPA del Virolet qui pagui aquesta despesa, ja que va ser
error d’ells.
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3. Casal de Setmana Santa.

Mar:
o Eli està liada, ja fa setmanes, amb el Casal de Setmana Santa. Com que
de Virolet no rep resposta, va anar a la Directora del Virolet a exposar-li el
tema. Aquesta li comenta que Elena ja ha deixat la comissió.
o Avui, o ahir, el president de l’AMPA del Virolet, es va posar en contacte
amb Elisabeth per disculpar-se de no haver-la informat. Com que l’error és
seu, allò que fem nosaltres ho acceptaran.
o Eli ha vist un parell de propostes: del MEV i ISS Activa. Més o menys
ofereixen el mateix. 85€ (IVA i impostos inclosos) per tot el casal (del
25/03 al 28/03). Però ella prefereix l’ISS Activa perquè ofereixen una hora
més que el MEV i a més aporten tota la publicitat i papers informatius per
a les famílies.
o Es necessitaran un mínim de 15 nens.
Tots: s’aprova el casal presentat per Setmana Santa amb ISS Activa.
Mar: Eli també té preparat el casal d’estiu (amb ISS Activa). Igual que el curs
passat, amb sortides a la piscina, sortides fora del centre i quedada a dormir al
centre.
4. Consell Escolar 26/02/13 - Gestió unificada menjadors.

Oscar:
o Scolarest sembla ser que té dèficit i està apunt de tancar. L’ajuntament
tornarà a licitar els menjadors de les escoles, per tres anys.
o Parlant amb una tècnica de l’Ajuntament de Barberà sobre el tema, m’ha
comentat que hi ha alternatives a Scolarest amb preus assequibles i millor
qualitat. La direcció de l’escola no ha de tenir por a no estar en la gestió
unificada, ja que aquestes empreses tenen assegurances que es fan
càrrec de qualsevol imprevist (l’escola no és responsable).
o Aquesta persona s’ofereix per parlar amb Marigel per informar-la de les
alternatives a la gestió unificada de menjadors.
5. Convocatòria reunió AMPA Boadella – Virolet.

Oscar: em posaré en contacte amb l’AMPA del Virolet per fixar un dia per reunirnos.
6. Llistat de material per a l’escola.

Oscar: l’escola ens ha lliurat un llistat amb material per l’escola.
S’acorda comprar el material pressupostat i demanar que ens passin valoració
dels ordinadors i pissarres digitals.
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7. Petició mare mail rebut - Comissió Menjador.

o Mireia: hi ha una família interessada en presentar propostes alternatives a
l’empresa del menjador.
o S’acorda comentar-li que presenti les propostes.

8. Torn obert de paraules.
8.1. Roba

Mireia: la mare que està organitzant lo de la roba ha trobat una empresa per
gestionar la venda de la roba. Amb preus competitius. Ja em donaran més
detalls.
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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