ACTA DE LA REUNIÓ RELITZADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DEL 2009
Al bar Sugar, quan passen vint minuts de les nou del vespre, es reuniexen els Srs.
Álex, KiKe, Ricart, Josep Maria i les Sres. Sònia, Mª José, Tania, Raquel, Irene,
Verónica, Neus, Anna, Esther i Maribel.
Temes a tractar;
1. Resum dels últims aconteixements i relacions amb l’actual AMPA
2. Recollida d’impressions a la reunió de les activitats extraescolars
3. Concreció i proposta de la reunió informativa adreçada als pares per part de
la Plataforma.
4. Responsabilitats i grups de treball per presentar la candidatura.

2. RESUM DELS ÚLTIMS ACONTEIXEMENTS I RELACIONS AMB L’ACTUAL AMPA.
El Kike ens explica com va anar la reunió que va tenir amb el Jaume, el seu
vicepresident i l’Artur amb l’objectiu d’aconseguir avançar les eleccions per la via
del diàleg. ( Adjunto text de l’e-mail que ens va enviar el Kike on ho explicava).
“Hola Jaume,
Lo primero de todo, gracias por acceder a la conversación que hemos tenido. Creo
que el acuerdo al que hemos llegado es justo para ambas posiciones.
Acabo de informar a través del mail a todos los miembros de la plataforma, y ya he
recibido alguna sugerencia/propuesta por parte de alguno de mis compañeros. En
cuanto tenga la confirmación y acuerdo por parte de todos de que nuestro
comportamiento será al que me he comprometido, te lo haré saber. Aunque
francamente confío en que así será.
Sin embargo, me permito puntualizar un par de aspectos que no hemos mencionado
específicamente, pero que entiendo que se deberían cumplir.
Habiendo fijado la fecha de la asamblea para el martes 13 de octubre, como muy
tarde, el lunes 28 de septiembre tendríais que hacer llegar a todos los padres la
convocatoria de la misma, con el orden del día de la misma. El jueves 24 o viernes 25
os lo recordaré si os veo por el cole al recoger o llevar a los crios.
En el orden del día, debería aparecer un punto referente a las elecciones, aunque
sea sólo para informar del proceso y las fechas referentes a la presentación de
candidaturas, listado público de las mismas y del censo, y fecha y horario de las
elecciones.
A alguno/a le habría gustado que el acuerdo hubiese quedado por escrito (que
tampoco es ningún disparate, después de las cosas que han pasado), aunque

personalmente confío en que el día 13 habrá asamblea y el 23 elecciones, y que, no
presentándote tú ni ninguno de la actual junta, acabaremos octubre al frente de la
asociación, e invitándoos a los actuales miembros de la junta a seguir colaborando y
participando en las actividades que se organicen.
Espero una respuesta a este mail con tus impresiones sobre lo que hemos hablado (te
anticipo que lo haré llegar a todos los miembros de la plataforma).
Si te/os podemos ayudar en la puesta a punto de la documentación que no tengais al
día (cuentas, actas, inventario, ...) o en lo que necesiteis, no dudeis en pedírnoslo.
Un saludo y hasta el lunes”
Finalment el diàleg a va ser positiu perquè s’ha aconseguit el que perseguíem;
realitzar les eleccions, que han estat convocades pel 23 d’octubre.
L’Àlex proposa de repartir de nou els papers informatius, que al juny es van lliurar
als pares i mares de P3, per tal de donar a conèixer la nostra candidatura a la
màxima gent possible.
Es decideix que es tornaran a repartir els butlletins informatius.
S’han de fer 40 còpies més per tal de que arribin a tots els pares. S’entregaran
doblegades per la part de darrere perquè s’afegirà que la Plataforma convoca una
reunió informativa el dia 6 d’octubre al Centre Cívic de Can Rull per presentar i
explicar la nostra candidatura. (En principi s’havia proposat de fer aquesta reunió el
7 d’octubre però com aquest dia s’inicia l’activitat extraescolar de natació, i els nens
surten cap a les 18.30h, es creu convenient canviar la data).
Es reparteix la feina de la següent manera:
La Esther dissenyarà l’adreça, el dia i hora de la reunió per incloure-ho en
la part posterior del butlletí.
L’Àlex farà les impressions.
El Kike farà les còpies.
S’entregaran el divendres a les 17.00h, i ho faran; a P3, la Sonia, el Ricart
i l’Anna, a P4 la Mª José i la Verónica, i a P5 la Neus.
La Irene proposa d’incloure-les a la bosseta dels nens.
L’Àlex explica que no es pot.
La Mª José exposa que hi ha pares de P3 que no saben si presentar-se perquè no els hi
agrada la manera que s’està fent actualment, però tampoc coneixen molt aquest
mon.
El Kike respon que per això és important fer la reunió i intentar que vinguin molts
pares.

2. RECOLLIDA D’IMPRESSIONS A LA REUNIÓ DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
La Verónica explica el problema que va sorgir amb el menjador.
No se’n formula cap comentari més.

3. CONCRECIÓ I PROPOSTA DE LA REUNIÓ INFORMATIVA ADREÇADA ALS PARES PER
PART DE LA PLATAFORMA.
L’Àlex ens fa la presentació en Power Point sobre la metodologia de treball i el
funcionament de la Plataforma. Aquesta presentació és la que es farà el dimarts 6
d’octubre a la reunió adreçada als pares al Centre Cívic de Can Rull.
Tots estem d’acord amb l’exposició realitzada.

4. RESPONSABILITATS I GRUPS DE TREBALL PER PRESENTAR LA CANDIDATURA
El Kike explica que va preguntar al FAPAC si ens podíem presentar com la Plataforma
i li van contestar que sí. Continua explicant com es formarà la junta directiva de
l’AMPA en el cas que la Plataforma guanyi les eleccions. Es proposaran quatre noms;
president/a, vicepresident/a, Secretari/ària, Tresorer i enlloc de vocals hi hauran
Comissions, i de cada Comissió un Responsable d’aquesta. Les reunions de la Junta
seran aprovades pels vots emesos per la Junta més les Comissions. Qui quedarà
registrat seran els quatre membres de la Junta, d’aquesta manera ens estalviarem
haver d’anar al registre cada vegada que un vocal es doni de baixa. Caldrà establir un
punt en els estatuts que reconegui que els Responsables de grup tindran veu i vot en
les reunions de la Junta.
El Kike lliura una proposta d’organigrama de funcionament de l’AMPA CEIP Mas
Boadella. Es procedeix a posar nom a les persones que formaran part de la Junta
Directiva i a les persones que volen participar com a responsables o col·laboradores
en algunes de les comissions. Els noms són els següents:
President:
Vicepresident:
Secretària:
Tresorera:
Comissió Econòmica:
Comissió Comunicació:
Representant Consell Escolar:
Comissió Extraescolars:
Comissió de festes:
Responsable de Menjador:
Escola de Pares:
Casal d’estiu:

Àlex
Kike
Maribel
Sonia.
Sonia, Tania
Esther, Kike, Àlex, Samanta.
Ricart
Neus
Verónica, Mª José, Raquel, Maribel, Josep Maria.
Anna
Irene, Cris.
Sonia.

La Esther proposa que a la reunió del dia 6, es recullin els noms de les persones que
vulguin participar en les Comissions.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
S’aixeca la sessió quan són les onze i quaranta cinc minuts de la nit

