ACTA REUNIÓ AMPA

4 d’abril de 2013

Acta reunió AMPA del 04/04/2013

Número 24

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









David Gómez com a vicepresident.
Alfred Millet com a secretari.
Mireia com a responsable del menjador.
Oriol Marquina com a responsable de la comissió de festes.
Elisabet Hernando com a responsable de casals.
Lidia Pérez com a responsable de la comissió d’extraescolars.
Rosana Domínguez com a responsable de la comissió de participació.
Susana Pulido, representant de la proposta de gestió/venda de roba pel curs vinent.

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

Aprovació de l’acta anterior.
Renovació junta directiva. Convocatòria assemblea.
Extraescolars.
Festa de Sant Jordi.
Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 23.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 23 del 5 de març de 2013.
2. Renovació junta directiva. Convocatòria assemblea.

Alfred: aquest curs acaben els dos any de mandat de l’actual junta directiva de
l’AMPA i no tenim intenció, en principi, de renovar els càrrecs. S’ha de convocar
una assemblea extraordinària per anunciar aquest fet i que es pugui organitzar i
presentar candidatures.
David: la propera setmana hi ha reunió amb pares per parlar d’extraescolars.
Podríem aprofitar que assistiran moltes famílies per comunicar que a finals de
curs s’ha de renovar la junta. Fem-ho ja que segurament a l’assemblea no
assistiran molts socis.
S’acorda convocar assemblea extraordinària divendres 26/04/13 a les 17:30h. Hi
haurà servei de canguratge gratuït. Lidia s’encarrega de gestionar aquest servei
amb el MEV.

2013-04-04_RA_Acta_24.doc

Pàgina 1 de 4

ACTA REUNIÓ AMPA

4 d’abril de 2013

3. Extraescolars.

Lidia: varem tenir la reunió amb el president de l’AMPA del Virolet, i em va
comentar que s’estan mirant d’organitzar ells sols les seves extraescolars. La
comissió d’extraescolars i Casals la portarà una noia que es diu Rosa.
o Jo els vaig comentar que si volien fer-ho tot sols, és correcte, però o ho
fem tot junts o ho tot separats, unes coses sí i altres no és molt difícil de
gestionar.
o També els vaig comentar que tindríem un problema amb els espais si ho
féssim separats.
o Sembla ser que l’AMPA del Virolet volen tenir beneficis de les
extraescolars, la qual cosa implica que han de cobrar als seus socis més
del que cobrem nosaltres. Pel curs vinent jo proposaria passar un sol
rebut a l’AMPA del Virolet per totes les activitats que fan els seus alumnes
i que siguin ells els qui cobren als seus socis. D’aquesta manera podran
decidir i gestionar l’increment de preu respecte al nostre.
o L’ajuntament ens pagarà les impressions de l’oferta d’extraescolars pel
curs vinent.
4. Festa de Sant Jordi.

Oriol:
o Es faran dues coses; d’una banda l’obra de teatre (la llegenda de Sant
Jordi), el 19 d’abril. Es faran dues representacions. La primera a les
15:45h i la segona a les 16:15h.
o I d’altra banda, el dia 23 es farà la paradeta de llibres.
Lidia: es podran encarregar llibres?
Oriol: no, és un embolic.
o Per la paradeta de Sant Jordi no ens assortirem aquest any de la llibreria
PAES. Anirem a la llibreria el PI (Av. Matadepera) que ens fan un
descompte molt millor.
o També la comercial de l’editorial Cruïlla ens ha cedit llibres per vendre’ls
amb un 30% de descompte.
o La paradeta estarà de 9:00h a 19:00h.
o També vendrem les Roses. Les hem aconseguit més barates que l’any
passat. Es compraran a una floristeria de Sabadell.
5. Torn obert de paraules.
5.1. Roba.

Susana: ja vaig comentar que per l’increment de preus i la reducció de qualitat
havíem de veure la possibilitat de que l’AMPA fos qui gestionés directament la
venda de la roba escolar.
o He contactat amb un majorista de Sabadell, comparant amb els preus de
la botiga, hi ha un estalvi, comprant tot l’equipament, d’uns 15€.
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o El problema és que s’ha de comprar un mínim de 250 peces de cada peça
(amb les talles que es vulguin).
o El magatzem ens guardaria tota la roba que no venguéssim.
o Les famílies interessades passarien per l’AMPA per fer la comanda i lliurar
el resguard d’ingrés dels diners (tots) que costi la comanda. Sempre
treballaríem amb els diners per avançat.
David: si fem la comanda de 250 untats de totes les peces el cost seria
d’aproximadament 17.000€, i l’AMPA no pot ni estaria disposada a fer aquesta
despesa.
S’acorda demanar pressupost a distintes empreses i amb millor qualitat que la
botiga i tornar-ho a exposar a la reunió de l’AMPA.
Susana: d’altra banda, també estem veien com gestionar les peces de roba que
les famílies ja no poden utilitzar per als seus fills (perquè els ve petita) però que
encara es pot fer servir.
o Hem pensat que aquestes famílies portin a l’AMPA les peces que els sobra
i, quan les venguem a alguna família (la qual no pot comprar la roba
nova) per un valor molt inferior al preu de nou, se li lliura aquest diners.
Així aconseguim que la primera família pugui recuperar part dels diners
que ha pagat per la peça nova i que una altra família compri una peça a
molt millor preu (però de segona mà).
Alfred: això serà molt complicat de gestionar. S’ha de saber cada peça de qui és
i, una vegada venuda, contactar amb la família perquè vinguin a recollir els
diners. A més a més de que s’ha de tenir molt ben organitzada aquesta roba i
espai... no tenim.
S’acorda no dur endavant aquesta proposta per l’esforç i la complexitat logística
que implica.
Acords presos
S’acorda demanar pressupost a distintes empreses i amb millor qualitat que la
botiga i tornar-ho a exposar a la reunió de l’AMPA.
S’acorda no dur endavant la proposta de gestió de roba de segona mà per
l’esforç i la complexitat logística que implica.
5.2. Casals.

Eli:
o No ha sortit el casal de setmana Santa. Hi havia sols 9 nens (7 eren del
Virolet).
o Ja he demanat oferta pel casal d’Estiu. ISS m’ha passat una proposta, el
tema és “el circ”.
o Em plantegen un o dos dies d’anar a la piscina, amb la diferència de 5€.
Per aquesta diferència tant petita proposo escollir dos dies de piscina.
Seria a la de Sant Quirze.
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o El total per setmana són 120€.
o També es fa una nit a l’escola, optatiu, pagat a part. Però vaig a intentar
que estigui inclòs amb el preu.
o El casal començaria el 25 de juny, tot el juliol i la primera setmana de
setembre. D’aquesta manera ja tenim organitzat el casal de setembre.
o Hi haurà descomptes per aquells que agafin més d’una setmana. Quantes
més setmanes es quedin, major descompte.
o Els horaris serien de 9:00h a 17:00h.
o La proposta del MEV, amb dos dies de piscina, costa 111€. La temàtica és
més fantàstica.
Oriol: els cursos anteriors els hem organitzat amb ISS, jo proposo que, com que
hem estat contents amb ells, tornar-ho a fer amb ells.
Eli: una altra empresa és la “Fundació Pere Tarrés”. Aquesta empresa està
vinculada a Càritas, però el casal és totalment laica.
o Organitzen dos sortides. I la piscina a la que van és la Bassa de Sant
Oleguer.
o Preu 117€ i ofereixen 2 beques per famílies amb dificultats.
S’acorda escollir ISS per organitzar els casals, però se’ls ha de demanar que
ajustin més els preus.

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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