ACTA REUNIÓ AMPA

21 de maig de 2013

Acta reunió AMPA del 21/05/2013

Número 27

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












Oscar Lores com a president.
David Gómez com a vicepresident.
Alfred Millet com a secretari.
Mireia com a responsable de la comissió de 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.
Evelin Pino, com a presidenta de la nova junta de l’AMPA.
Marisa Pérez, com a tresorera de la nova junta de l’AMPA.
Mar Lucas com a futura vicepresidenta de l’AMPA.

Punts a tractar:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Acollida.
3. Torn obert de paraules.

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



Es llegeix l’acta 26.

Acords presos:


S’aprova l’acta número 26 del 30 d’abril de 2013.

2. Servei acollida jornada intensiva.



Elisabet:
o Vaig parlar amb la direcció per organitzar el servei d’acollida la setmana
de jornada intensiva em varen dir que, com que la jornada intensiva està
pensada per evitar les hores de més calor a l’escola, no podia organitzar
aquesta acollida.
o Vaig parlar amb Oscar per veure si podia fer una enquesta per veure si hi
hauria demanda d’aquesta acollida.
o Quan ho vaig penjar a la web, la directora em va trucar. Em va comentar
que s’ho havien pensat i varen veure la necessitat de les famílies de
gestionar aquestes hores. Li vaig comentar que, com que feia calor,
podíem utilitzar els barracons del Virolet que tenen aire condicionat.
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o Vaig parlar amb la responsable de casals del Virolet perquè parlés amb la
seva directora. En principi no s’ha negat, però vol saber la necessitat de
les famílies del Virolet. Ja han passat l’enquesta per saber-ho.
o De la nostra escola, ja tinc més de 15 peticions.
o He demanat pressupost al MEV (els mateixos que del matí) i a ISS, però
després de com han venut el casal, no sé si tenir-los en compte.
o No hi haurà activitats especials, sols acollida (canguratge). De 15:30h a
17:00h.
o La ràtio, serà un monitor cada 22 nens. Però els he comentat que amb un
mínim de 2 monitors. El MEV ens cobra 480€ per setmana.
o S’acorda: lliurar un full d’inscripció a tots els sol·licitants. Segons el
nombre de nens, si són 30, 20€ per setmana, per 40 nens 14€, si arribem
a 50, 12€ per setmana. S’ha de fer l’ingrés abans del 5 de juny. Dilluns o
dimarts es passarà aquesta informació a cada nen dels que s’han apuntat.

3. Quotes socis.



S’acorda que el pagament de socis es farà al mes de juny.



Es comunicarà a l’assemblea.



S’acorda que, en el sobre d’inscripció dels nous alumnes de P3, hi hagi un full on
consti que han de fer el pagament de soci per poder-se beneficiar dels
descomptes de llibres i extraescolars.

4. Menjador.



Mireia: a l’última assemblea un grup de pares es varen comprometre a trobar
alternativa a la gestió unificada del menjador.
o El problema és que triguen tant, que no sigui possible fer el canvi.
L’escola ja està compromesa amb la gestió unificada de menjadors.



Oriol: a l’assemblea, en arribar a aquest punt, es preguntarà si algú ha trobat
alternativa a la gestió unificada.



Mireia: totes les queixes que han vingut, s’han derivat a la direcció del centre. I
em consta que des de la direcció s’han pres les mesures necessàries.

5. Torn obert de paraules.
5.1. VAGUES



Lídia: tema vagues. Em sembla malament que si la mestra del meu fill no fa
vaga, que posin els nens a veure pel·lícules.



Oscar: els de segon sí que varen fer classe.



Elisabet: els meu fill em va dir “mama, demà no he d’anar a classe que la mestra
ens ha dit que si anem no farem classe”.



David: a la reunió del proper 5 de juny, els comentarem com gestionen les
vagues. Els traslladarem aquestes queixes.
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Lídia: dijous hi ha vaga de monitors d’extraescolars. Nosaltres hem d’avisar a les
famílies.



Alfred: se’ls tornarà a les famílies el cost d’aquest dia?



Lídia: si les famílies no reclamen, serà un benefici per l’AMPA, si ho reclamen,
serà un embolic.

5.2. FESTIVAL



Mireia: s’ha de felicitar l’organització del festival, va sortir molt bé tot.



Lídia: sobre el festival d’extraescolars, hi ha una gravació en video, que
l’oferirem als alumnes participants (pagant uns 5€).

5.3. ANGLÈS



Lídia: m’han vingut diverses mares a comentar-me per què no contractem
l’empresa d’anglès que s’ha creat al barri (Can Llong School). Jo els comento que
és una empresa nova que no sabem com funcionarà. Si és el cas, al proper curs,
ja ho veurem.

5.4. ASSEMBLEA I REUNIONS



S’acorda: assemblea ordinària el 7 de juny. Els punts a tractar ja es veuran.



Propera reunió d’AMPA: 17-06-13.

Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 23:35h i de la qual
s’estén aquesta acta.

Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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