ACTA ASSEMBLEA AMPA

6 de juny de 2013

Acta ASSEMBLEA AMPA del 06/06/2013

Número 29

S’inicia l’assemblea extraordinària a les 17:30h al menjador de l’escola.
Assisteixen:
 socis/es de l’AMPA, entre els quals estan presents:
o Oscar Lores com a president.
o David Gómez com a vicepresident.
o Alfred Millet com a secretari.
o Oriol Marquina com a responsable de la comissió de festes.
o Lidia Pérez com a responsable de la comissió d’extraescolars.
o Rosana Domínguez com a responsable de la comunicació.
Punts a tractar:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Valoració comissions.
Novetats curs 2013/14.
Carta ajuntament.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.



Alfred Millet informa als assistents que l’acta de l’assemblea del 24 de maig de
2013 està exposada a la web de l’AMPA.



Alfred Millet pregunta si hi ha cap esmena a l’acta exposada. No hi ha cap
esmena.



Alfred Millet proposa l’aprovació de l’acta i pregunta si hi ha algú en contra.
Ningú es posiciona en contra d’aprovar l’acta.

Resum d’acords presos:


S’acorda aprovar l’acta del 24 de maig de 2013.

2. Valoració comissions.



Lídia: aquest any ha sigut el primer any que he agafat aquesta comissió. Hem
tingut un pressupost de 45.000€, s’ha comprat un tatami, que també gaudeix
l’alumnat d’infantil. També s’han comprat uns bancs per als vestuaris.
 Aquest curs, degut a les compres, s’ha tingut una mica de pèrdues.
 Hem fet anglès per primera vegada.
 El club de natació ens felicita aquest curs pel comportament. Els monitors
que s’han posat han donat molt bon resultat. Els de P3, que anaven
caminant, molt bé, cap problema.
 Hem patit també una vaga de monitors.
 Els berenars, que hem passat una enquesta a les famílies, ha anat força
bé, molt contents.
 S’ha fet un festival, que ha sortit molt bé.
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Socis: sí, el festival molt bé, felicitats!!



Lídia: els nens també estaven il·lusionats amb el festival, nerviosos i contents.
Els nens es varen comportar molt bé entre actuació i actuació.
 Les portes obertes ho vaig suspendre ja que no representava el
funcionament normal d’una classe i vaig considerar que el festival era una
molt bona forma de mostrar la feina que s’ha fet durant el curs.



Lídia: de cara al curs vinent, en juny no es farà cap reserva, ja que durant tot
l’estiu hi ha canvis. Tot es farà al setembre. Es publicarà a la web de l’AMPA (a
partir del 20 de juny). I a setembre es farà la sol·licitud de reserva d’activitats.
 El proper curs, excepte natació, ho continuarem fent juntament amb
Virolet. Però a natació, el monitorarge (acompanyants fins el club) ho
continuarem compartint.
 El proper curs, les activitats de mig dia, es deixen de fer. Els alumnes que
feien activitats veien als seus companys al pati i no es comportaven
correctament.



Lídia: el proper curs es farà des de primer, futbol. A primer i segon, es farà, però
sense ser de competició.
 També s’oferirà a tercer, basquet.
 Hip-hop de tercer i quart, es farà a segona franja i dues hores.



Sòci: què significa segona franja?



Lídia: que l’¡activitat es fa de 18:15a 19:15h



Sòci: què significa, que hem de recollir al nen i després tornar-lo?



Lídia: intentarem organitzar una mena d’acollida per a l’hora abans de l’activitat.
 Direcció no és partidari, ja que considera que hi ha nens que estaran 12
hores seguides al centre. Però ho estem gestionant.
 També es farà activitats conjuntes de pares i fills, “Patchwork” de 18:00h
a 19:30h. Per a alumnes de primer a quart. Amb un màxim de 5 famílies
(si s’aconsegueixen 10 es faran dos grups).
 L’anglès també continua. A partir de 3r i 4t serà una mica més acadèmic.
 També es faran altres activitats.



David: la resta de comissions, alguns no han pogut venir, però en l’assemblea
anterior, ja es va parlar, per exemple, del menjador.



Oriol: des de la comissió de festes, hem seguit la línia de festes del curs passat.
De les quatre festes que hem fet, hem tingut un benefici de 2097€
aproximadament (castanyada, Nadal, Sant Jordi i obra de teatre). Ara falta la
festa final de curs, que no hi haurà beneficis, ja que es contractaran activitats
per als nens.
 Hem seguit els criteris de la meva predecessora, ja que hem considerat
que és una molt bona organització.
 De cara a la festa no heu d’oblidar portar el fulletó de l’anunci de la festa,
ja que es necessita per recollir el berenar i per al sorteig que es farà.
Important no llençar el paper.
 Heu de portar cèntims per comprar berenars i refrescos.
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3. Novetats curs 2013/14.



El curs vinent, no es farà càrrec Scolarest del menjador. Però la direcció de
l’escola, en quant sàpiga quina empresa es farà càrrec, farà la petició de cuina
pròpia en lloc de càtering.



Maribel: abans de que s’acabi el curs, es passarà una noteta per demanar
col·laboradors i participants. També la Mònica i Ana Dueñas estaran col·laborant.
A partir del setembre, iniciarem les activitats.
 A principi de curs es passarà un paperet explicant la nova comissió i que
aportin idees d’activitats que voldrien fer.



Llibres: a finals de curs, passarem paperet i a la web penjarem informació.



Acollida setmana horari intensiu: han de portar resguard de pagament perquè
UNNIM canvia a BBVA i el sistema informàtic s’ha col·lapsat i no tenim accés per
ara a veure qui ha fet el pagament i qui no, per tant és important portar el
resguard a la bosseta abans de l’activitat (acollida fins les 17:00h).

4. Carta ajuntament.



David: la persona que va promoure la carta de protesta per l’aparcament dels
vehicles a la vorera, no ha pogut venir. Com que ell s’havia d’encarregar, ja que
com varem dir no ens hem d’encarregar de totes les idees que vagin sortir. Qui
proposi s’ha d’encarregar.

5. Torn obert de paraules.
5.1.

Roba



Soci: què sabem de la roba pel curs vinent.



David: no sabem res al respecte.



Sòcia: la botiga “Vestidor” va venir a la direcció del centre a demanar poder
vendre la roba de l’escola i li varen dir que no.



Soci: l’escola no pot vetar la venda a cap botiga, ja que no pot signar cap
exclusivitat amb cap botiga (en referència a Menudos).



Sòcia: en l’escola pública no és obligatori portar una bata determinada o una
motxilla determinada. Hi ha bates de 5€ i aquestes ens consten 18€, és un
robatori en tota regla.

5.2.

Horari escola



Sòcia: Es canvia l’hora de cara al curs vinent?



David: No hi ha cap informació en contra.

Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 18:40h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
2013-06-07_AS_Acta_29 (esborrany).doc

Alfred Millet
Secretari
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