ACTA DE LA REUNIÓ DEL 18 DE GENER DEL 2011
A les 21.00h comença la reunió que es fa a l'oficina de l'AMPA de l'escola Mas Boadella.
Assisteixen:
L'Àlex Espinal com a president.
El Kikhe Cipriano com a vicepresident
La Verónica Agudo com a responsable de la Comissió de festes
L'anna Dueñas com a responsable del menjador
El Santi Garcia com a responsable de la Comissió Econòmiques.
La Sònia Garmendia com a tresosera
La Maribel Montolio com a secretària.

Comissió de Menjador
Adjuntem e-mail, que ens ha fet arribar l’Anna:

“ Última reunió de la comissió escolar del dia 13/12, la responsable de les monitores (Mª
Carme) va presentar el quadre d'organització del menjador (l'adjunto). Disposem d'espais
nous per anar distribuint els nens a mida que van acabant de dinar, són el vestíbul i la
sala de jocs o racons.
Ha arribat molt material nou, tant per activitats d'exterior com d'interior: cubells i pales,
trencaclosques, jocs de taula, jocs de fusta...
La Marigel demana a la Mª Carme que el dinar especial de Nadal no coincideixi amb un
dia dels que els nens tenen cantada de nadales per evitar que estiguin més alterats, ho
canvien al dijous 16.
Comento que hem vingut a menjar un dia que havia sopa, tant a la Mª José com a mi ens
va semblar "sosa", diuen de Scolarest que ho diran a la cuina i que vinguem un altre dia
que hi hagi sopa per comparar.
L'ajuntament ha recollit diferents propostes per confeccionar el nou plec de condicions que
han de complir les empreses que es presentin a concurs aquest any, les van presentar a
la reunió de la comissió municipal, però encara no tinc noticies de quines es presentaran
definitivament. Les que van recollir són aquestes:

• millorar la qualitat
• millorar el preu
• més varietat
• baixar ràtis nens-monitors
• que els informes recullin punts que actualment no contemplen
• incorporació d'aliments ecològics
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• que s'utilitzi oli d'oliva, i que no es refregeixi més del que aconsella el departament

de salut
• intentar crear un període d'adaptació dels P3 amb monitors de reforç
• promoure la comunicació per email sobre incidències, canvis de menú, facturació,

etc
• acordar ampliar el nombre de monitors per nens amb necessitats especials, i que

aquests monitors no es comptabilitzin a les ràtios generals
• que els llegums se serveixin menys "aigualits"
• que l'arròs no el facin tan "pastòs"
• que cuinin la vedella de forma que no sorti tan "dura"
• demanar criteris d'informació dels menús a la generalitat
• que el preu sigui fixe i no per pressupost
• crear un pla d'inversions
• millorar el manteniment de la temperatura dels aliments a nivell tècnic (amb

escalfadors o refredadors)
• crear un reglament”

També ens passa l’horari de les activitats programades en el menjador.

Comissió de festes
La Vero explica que des de l'escola encara no s'ha especificat el què es farà a la festa de
Carnastoltes. Espera que li expliquin el què es farà per poder organitzar-ho des de la Comissió de
festes.
L'AMPA organitzarà una festa.
L'Associació de Veïns de Can Llong ens demana col·laboració per organitzar entre tots una rua pel
barri. Es proposarà als diferents col·laboradors si volen responsabilitzar-se.
Extraescolars
El Kikhe exposa;
Baixes d'extraescolars. Una mare vol donar de baixa al seu fill de natació. La Junta decideix que es
cobrarà tota la quota, o bé si sap d’alguna família interessada en que el seu fill faci natació que
entre elles arribin a un acord per pagar-laUn altre pare també es vol donar de baixa de la natació, estem a la mateixa situació. Es proposarà
si el vol apuntar a un altre activitat.
Ordinadors; El Kikhe ha fet una comanda de dos ordinadors per a l'escola al Pc Box. Un company
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de l'institut del Kikhe s'ha ofert de forma voluntària per fer la instal·lació.
S'informarà als pares de què durant aquest mes i l'altra es giraran els rebuts pendents de les
activitats extraescolars.
Assegurances, el Kikhe va trucar al Fapac per informar-se sobre les assegurances que s'han de
tenir quan es fan activitats extraescolars.
Amb la Fapac tenim una assegurança de responsabilitat civil i cobreix els danys a tercers.
Tenim una altre pòlissa amb Allianze també cobreix a tercers.
Viatges Can LLong. A través d'aquesta agència de viatges volem deixar clar que l'AMPA no
publicitarà aquest viatge de Carnastoltes perquè es tracta d'una empresa privada i no ha estat
organitzat per la Comissió de Mares i Pares.

Reunió amb serveis territorials
Es va fer una reunió amb serveis territorials a la què van anar la Mari Gel i el Kikhe, el Sr. Domelló i
dues persones més per part de serveis territorials.
Nova escola, es dirà Berard Castellarnau.
Es va exposar de què ens preocupava el tema de l'espai a la nostra escola. Aquesta serà de dos
línies però ja començarà de tres.
No es farà ús de més aules de les que toquen i s'estan plantejant la possibilitat d'habilitar barracons
i ampliar el pati.
L'escola demana més recursos per l'escola; suport administratiu, telèfon, fotocopiadora, etc...
Els Serveis territorials han dit que faran tot el possible.
Pista de futbol
Entenen el problema de la pista de futbol. Estan mirant de trobar resposta. Ja han vingut a fer la
neteja de la pista però ho s'ha solucionat el tema.
L'institut
Es pregunta per les línies del nou institut. Serà de quatre línies, només institut, sense cicles
formatius. Estarà per l'any 2013 - 2014.
Creiem que amb quatre línies no es cobrirà tota la demanda de places.
Comissió Econòmica
La Sònia ens explica què és la factura de la Paes pendent de pagament. És material d'oficina,
sobre uns 22€.
Projecte Agenda 21. Ajardinament, per a l'escola. Són 400€. L'escola ens farà un rebut.
Ordinadors que s'han comprat per a l'escola. S'han de pagar. PC Box farà la factura a l'escola.
Comissions bancàries. La Sílvia ens informa que l'acord de les comissions caducava i ara pujava
bastant. La Sílvia ens mirarà si pot negociar unes millors quotes per a les comissions.
Devolucions quotes i de l'acollida.
Només dos socis d'impagats han pagat i els restants, que són quatre no han contestat. La Vero es
compromet a trucar el divendres pel matí.
Respecte les devolucions d'acollida matinals n'hi ha d'octubre i de novembre. N'hi ha moltes. Es
parlarà amb les famílies que deuen els diners i es donarà un marge d'una setmana, mínim perquè
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facin el pagament.
Extraescolars, ja està preparat per passar les dues quotes.

Altres
L'Àlex explica que hi ha molta feina administrativa a fer.
Al Pau Casals tenen una administrativa que va uns dies a la setmana perquè porti els temes
administratius.
Es proposa de contractar a una persones unes hores perquè porti aquest tema. Cada Comissió
valorarà la feina que podria fer. Es decidirà en les següents reunions.
Es necessari posar un full amb el telèfon de l'AMPA a l’entrada de l’escola.
Facebook, hi ha una persona que està posant comentaris desfaborables a l'AMPA. Decidim de no
fer cas dels seus comentaris, esperem que algun dia vingui a les nostres reunions a expressar les
seves preocupacions.
La reunió finalitza quan són les 23.45h.

Signatura,
Àlex Espinal
President
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Maribel Montolio
Secretària

