ACTA ASSEMBLEA AMPA
11 de juny de 2014
ASSEMBLEA AMPA del 11/6/2014
S’ inicia l’ assemblea ordinària a les 20:00 al menjador de l’escola.

Assisteixen:









Oriol Marquina com a president.
Marisa Pérez com a tresorera.
María José García com a secretària en funcions.
Maribel com a responsable de la comissió de mares i pares.
Lidia Pérez com a responsable de comissió extraescolars.
Fran Bonilla com a cap d’estudis de Mas Boadella.
Pilar i Míriam de l’editorial Teide.
28 socis/es de l’AMPA.

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

Aprovació actes del 25/10 i 22/11
Canvi de secretària
Valoració comissions
Novetats 2014/2015:
 Calendari 2014/2015
 Socialització de llibres
5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió:
El Fran, disculpa la no presència de la Marigel, per estar de baixa. S’iniciarà la reunió
amb el punt 4 de la socialització de llibres, ja que hi ha tres persones que
exclusivament han vingut per exposar aquest tema.

4.- Informacions generals: Socialització :



L’Oriol presenta a la Pilar i a la Míriam, que són les persones de
l’editorial Teide,
que explicaran i ens aclariran el tema de la
socialització de llibres.
El Fran fa una petita introducció de la socialització, exposa que l’escola
ha estat durant un parell de mesos, mirant les possibilitats que tenia
amb diferents editorials i al final es va decidir per Teide, que és la que
més s’apropa al projecte escolar. El Fran dóna pas a la Pilar, per a que
ens expliqui tot amb més detall.
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La Pilar, ens explica que a les escoles, a partir de tercer curs, per llei, els llibres s’han
de mantenir, durant un mínim de quatre anys pel tema dels germans. Per això, les
escoles s’han decidit per fer aquest sistema de socialització. Exposa quin és el
sistema que ells ofereixen :

















Des de tercer fins a sisè, s’ofereix un preu especial per a un lot de
llibres que comprèn llibres fungibles (romandran quatre anys a l’escola)
i no fungibles (que els renovaran cada any, ja que els alumnes han
d’escriure en ells). Aquest lot de llibres té un preu aproximat d’uns 65.euros. En aquest preu, també s’inclou l’accés al digital. S’ha de tenir en
compte que a part dels llibres que formen el lot, també estan els
d’anglès, els quaderns de matemàtiques i els llibres de lectura.
Per un altre banda, per primer i per segon, encara que no es socialitzen
els llibres, ens ofereixen un preu especial amb un descompte del 45%.
Els preus dels llibres, es calcularan per a tota la primària, es farà una
tarifa plana, es farà una mitja per a tots.
Quan acabi el curs escolar, s’haurà de mirar l’estat dels llibres per
veure si s’ha de substituir algú per no estar en bones condicions, les
famílies són les responsables del bon ús dels llibres.
En el cas de que s’haguessin de canviar llibres per canvis de temari,
Teide els canviaria sense cap cost amb la condició que en el moment
del canvi començaria de nou el període de compromís de quatre anys.
Fran comenta, que Teide els ha facilitat de forma gratuïta, els llibres
d’educació especial que necessiten per alguns alumnes.
Cada any es pagarà segons els alumnes que hi hagi aquell any.
Els llibres que s’han de quedar a l’escola durant quatre anys portaran
una etiqueta amb un número que correspondrà a l’alumne que tingui
aquell número a la llista de la seva classe.
Aquest primer any serà una inversió més gran ja que es comença amb
aquest projecte.
Una mare pregunta si el preu és per nen o família, s’aclareix que és per
nen, ja que cada nen tindrà el seu lot de llibres.
També surt el dubte si hi ha algun pare que no vol participar en aquest
projecte. La Maribel respon que quan s’entra a l’escola firmes una carta
de compromís en la qual acceptes les condicions i decisions per part de
l’escola. Encara i així, no s’obligarà a ningú a participar en el projecte.
Aquest projecte, suposa un gran estalvi per a les famílies. L’Oriol
comenta que a mida que vagin sortint els dubtes ja els anirem resolent.
S’ha preguntat a altres escoles que tenen aquesta editorial i tots els
comentaris han estat positius.
L’Oriol agraeix al Fran, la Pilar i la Míriam per assistir a la reunió per
explicar-nos el sistema i resoldre els dubtes que han sorgit.
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1.- Aprovació actes del 25/10/13 i 22/11/13:




L’ Oriol Marquina, informa als assistents que les dues actes estan a la
web, pregunta si hi ha algú en contra o proposa alguna esmena.
No hi ha cap esmena ni ningú en contra.
S’aproven les actes per unanimitat.

2.- Canvi de secretària:



Actualment, la secretària és Maria del Mar Lucas, per temes personals i
laborals renuncia, ja que no pot dedicar el temps necessari.
S’ofereix Maria José García, per ocupar el lloc de secretària i s’aprofita
la reunió per oficialitzar el canvi. Es demana l’aprovació dels presents.
Queda aprovat per unanimitat.

3.- Valoració comissions:

Comissió Mares i Pares: La Maribel exposa del que s’ha fet durant el curs 2013-2014
des de la comissió de mares i pares.








Es va fer la xerrada d’ Internet segura, va anar poca gent, però va
agradar, per la qual cosa es tornarà a fer l’any vinent.
Torneig de futbol: Va anar també molt bé encara que no hi va haver
excessiva participació.
La Maribel comenta que costa molt que la gent participi, i comenta a
veure si hi ha proposicions per a que la gent s’animi i la participació
augmenti.
Fent un balanç, la Maribel comenta que l’activitat no ha estat deficitària.
Una mare pregunta si l’AMPA està per recaptar diners, se lo diu que el
que es busca és que la gent s’ ho passi bé.

Comissió Festes:



L’Oriol com a responsable de la comissió de festes, comenta que la
gent ha quedat molt contenta amb la festa final de curs. La comissió ha
treballat molt, ha intentat innovar per a que tothom estigui content.
Aprofita el moment, per agraïr la col·laboració de la gent que va
participar.
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Comissió Extraescolars:
Aquesta comissió és la que més feina dóna ja que exigeix dedicar molt de temps. La
Lidia, la responsable de la mateixa, fa un balanç del que ha suposat aquest curs
2013/2014:













La Lidia indica que no està molt contenta pel clima que s’ha creat per
persones que son molt crítiques i no es donen compte de la feina que
representa.
Indica també que li han dit que els monitors no són bons, la Lidia
aclareix que tots són formats i les activitats estan molt supervisades.
Hi ha hagut queixes per les sortides extraescolars, per l’any vinent ja no
es faran amb el Virolet per tant hi haurà molta menys gent, per tant no
hi haurà tanta gent a la sortida, la qual cosa també pot perjudicar en
que es pugui dur a terme alguna activitat, aquest tema ja es veurà.
Mitjançant les enquestes li han dit a la Lidia que té pares vip, la qual
cosa desmenteix.
També respecte a l’extraescolar d’anglès, se li va dir que hi havia nens
barrejats de diferents cursos, la Lidia explica clarament que aquesta
activitat no va per edats, si no per nivells, per això al inici es fa una
prova de nivell i segons els resultats es distribueixen per nivells.
Respecte a tot això, una mare pregunta si sempre són els mateixos
que es queixen, la Lidia comenta que sí. Els presents a la reunió es
mostren molt contents amb la dedicació de la Lidia a les extraescolars i
li diuen que no ha de fer cas d’aquesta gent que a més no venen a
l’assemblea. Es comenta que és més fàcil criticar que col·laborar.
La Lidia comenta que a ella rep idees de les critiques però hi ha algunes
que van a fer mal i contaminen l’ambient.

La Maribel comenta la gran labor que fa la Lidia amb la gran diversitat d’extraescolars
que s’ofereixen al centre i ho gestiona ella sola, amb alguna ajuda de la Rosana però
quasi tot ho fa ella. Se li aplaudeix per la seva dedicació, que es digna d’admirar.
L’Oriol insisteix en la necessitat de trobar a algú, que ajudi a la Lidia en aquestes
tasques.





La Lidia comenta també que fa uns dies es va fer el festival
extraescolars, només acabar ja va rebre alguna crítica, ja que alguns
nens sortien menys temps que altres. La Lidia diu que el festival el fa
per a que gaudeixin els nens i els pares.
Treu el tema de la normativa que es va fer per poder fer front a alguna
situació en la que s’han trobat (baralles, insults).

Els pares comenten que s’ha d’ aconseguir parar els comentaris que fan mal.
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Una mare comenta, que els problemes que es produeixen en algunes extraescolars fa
que es comencin a mirar fins i tot, qui s’apunta en una activitat per decidir si apunto al
meu fill o no. La Maribel, diu que en aquestes situacions s’hauria de parlar amb els
pares i aconseguir una solució ja que no es pot arribar a aquests extrems.
S’hauria d’aplicar la normativa, encara que són uns temes delicats.
Comissió Econòmica :
La Nuria i la Lola amb les seves gestions han aconseguit baixar els impagats de forma
considerable. Es va iniciar el curs amb uns 1600.-euros i ara hi ha entre 300-400.-eur

4.- Novetats: Calendari / Horari
Pel nou curs vinent el nou horari de tarda serà de 15:00 a 16:30, a algunes famílies els
hi anirà millor a d’altres no, però és un tema amb el que no es pot fer res, sabíem que
més tard o més d’hora arribaria el dia.
 A l’ inici de curs com cada any l’escola lliurarà el calendari escolar a les
famílies.

5.- Torn obert de paraules:




L’Oriol insisteix en la necessitat de trobar ajuda a la Lidia, responsable
extraescolars. Comenten que hi ha una persona interessada en formar
part de la comissió.
Una mare comenta el tema de que l’AMPA té superàvit, realment és així
però cada any es van invertint diners a l’escola per als nostres fills,
l’Oriol recorda l’aportació que s’ha fet aquest any, per al material
necessari del que es va informar a tots els socis mitjançant un escrit.
L’escola encara no està completa i és difícil saber que es necessitarà
pels cursos vinents, per tant és necessari tenir un superàvit



L’Oriol també comenta que s’enviarà una circular informativa de la
operativa de la compra dels llibres i també els preus , el més aviat
possible. Aquest any el benefici amb els llibres serà mínim.



La Marisa indica que aquest any s’avançarà el cobrament de la quota
de socis pel tema de la compra dels llibres, està previst entre finals de
juny, màxim mitjans de juliol.

Finalitza la reunió a les 21:35
Oriol Marquina
President AMPA

María José García
Secretari AMPA
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