ACTA REUNIÓ AMPA

30 d’abril de 2013

Acta reunió AMPA del 30/04/2013

Número 26

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












xOscar Lores com a presindent.
xAlfred Millet com a secretari.
xMireia com a responsable de la comissió de menjador.
xOriol Marquina com a responsable de la comissió de festes.
Elisabet Hernando com a responsable de casals.
xLidia Pérez com a responsable de la comissió d’extraescolars.
xRosana Domínguez com a responsable de la comissió de participació.
Susana Pulido, representant de la proposta de gestió/venda de roba pel curs vinent.
Xfutura presidenta
Xfutura tresorera
xMar Lucas com a futura vicepresidenta de l’AMPA.

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

Aprovació de l’acta anterior.
Resultat Festa de Sant Jordi i preparació final de curs
Extraescolars - Presentació nova proposta curs 2013-2014
Reglament de regim interior.
Assemblea extraordinària.
Torn obert de paraules.

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

Es llegeix l’acta 24.
Acords presos:
S’aprova l’acta número 23 del 5 de març de 2013.
2. Resultat Festa de Sant Jordi i preparació final de curs.

Oriol: la festa va anar molt bé. Varem 1372€ de benefici. Les roses són 773€ és
el que més guanyem. Cruïlla ens va donar llibres a bon preu i es varen vendre
molt bé. Amb la nova llibreria, bé, llibreria “El Pi” de l’avinguda Matadepera, ens
feia un 20% PAES un 17%. Els faltava varietat i quantitat, però molt bé.
o El muntatge i recollida de la paradeta va anar molt bé, es notava que
anàvem les dues escoles juntes, teníem molts col·laboradors. A la festa de
final de curs, serà més complicat. Fa falta més col·laboradors.
o Haig de veure amb Lidia quines activitats es faran sobre la tarima, com
organitzem la demostració de les activitats d’extraescolars. (patinatge,
judo i rítmica).
o Lidia: el problema és que per patinatge necessitem la pista exterior.
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o Oriol: a les 18:00h comença, lliurem entrepans i comencen les activitats i
jocs. A les 20:00h fins les 21:00h hi ha contractat un espectacle, per tant,
abans de les 20:00h hem de fer les exhibicions.
o Quedem: a les 18:00 comencem, a les 19:30h fem les exhibicions, judo i
medalles. De 20:30h a 21:30h l’espectacle.
Oscar: l’escola ens demana de ajudar-los a pagar l’espectacle que han contractat
per final de curs. Segurament pagaran entre les dues escoles, per tant hauríem
de col·laborar entre 180€ i 250€.
Mireia: podríem organitzar els DVD de final de curs (fotos i vídeos).
Tots d’acord d’ajudar i a organitzar els DVD.
3. Extraescolars - Presentació nova proposta curs 2013-2014

Lídia: una alumna de P3 va sortir del centre sense permís i el pare se la va trobar
al carrer. Cap monitor sap com va passar. VA ser en el moment de lliurar els
nens als pares. S’ha obert expedient a la Cristina i a Javi, que eren els
responsables en aquell moment de lliurar els alumnes.
Lídia: després de rebre un correu de futbol, que tenien els ànims molt baix,
perdien molt... vaig preguntar als alumnes directament. Els alumnes, el que més
els agradava era jugar els partits. Sobre perdre, acceptaven que era el primer
any que jugaven i no tenien cap problema en perdre.
Lidia: vull proposar de fer futbol a primer i segon de primària, sense que sigui
competitiu. Les competicions es faran a partir de tercer de primària.
Alfred: si Virolet vol fer pel seu compte les extraescolars, com queda compartir
espais?
Lídia: no estem, segons Rebeca, obligats a cedir cap espai, com a molt, podem
compartir el pati. El tatami, en cap cas. I si necessiten aules, ells tenen els seus
mòduls.
Lídia, ja tinc els horaris de les extraescolars. Aquests horaris es penjaran a la
web al juny. Al setembre seran les inscripcions.
Lídia, jo proposo fer com una mena de memoràndum per informar a la gent de
tot el que es compra gràcies a l’AMPA, per conscienciar a les famílies de la
importància de col·laborar amb l’AMPA.
4. Reglament de regim interior.

Alfred: llegeixo la proposta de RRI.
Tots estan d’acord, es proposarà a la propera assemblea per aprovar.
5. Assemblea extraordinària.

Oriol: proposo fer una nota informativa per l’assemblea informar de la poca
participació a l’última assemblea i a més demanar candidats a presentar-se per la
junta.
S’acorda: convocar la propera assemblea pel 24/05/13 a les 17:30h
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Ordre del dia:
o Renovació junta directiva.
o Menjador.
o Presentació i aprovació del RRI.
o Gestió d’impagats.
6. Torn obert de paraules.
6.1. Casal d’estiu.

Mireia: va anar molt poca gent a la reunió del casal. Al fulletó informatiu faltava
destacar la data de la reunió. A més també faltava informar que hi havia
descomptes per acumulació de setmanes. Entenc que s’ha venut bastant
malament el casal.
Mar: els descomptes estaran penjats a la web. Però proposo tornar a lliurar un
full informatiu que expliqui els descomptes que hi ha.
Lídia: l’empresa d’anglès ens prosa fer extraescolars per cobrir les tardes de la
jornada intensiva de finals de juny.
Tots: aprova informar.
6.2. Bollyboot

Mar: m’estan demanant fer aquesta activitat a l’escola.
S’acorda acceptar que en nom de l’AMPA es presenti a l’escola la proposta.
6.3. Impagats

Lídia: els impagats que fem?
S’acorda: proposar a l’assemblea la gestió d’impagats: qui tingui deutes, que no
pugui fer cap activitat fins que no pagui.
Oscar: pantalles. La Rebeca em va donar el pressupost de les pissarres digitals,
3300€ dues pissarres.
Oscar: entre pissarres, ordinadors i material, es farà una despesa de
aproximadament 8000€.
Tots: aprovem comprar les pantalles, ordinadors i material.

Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 23:55h i de la qual
s’estén aquesta acta.

Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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