Acta número 32: 16 de desembre de 2013

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 32
Data: 16/12/2013
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Anna Masó
3. Mar Vega
5. Judith Frigolé
7. Manel Quesada
9. Mònica Costa
11. Ma. José Jiménez
13. Carles Bou
15. Montse Planella
17. Eva Moreno
19. Teia Puigvert

2. Dani Talavera
4. Lluïsa Batallé
6. Sión Castillo
8. Carme Cabezas
10. Carme Tarrenchs
12. Sergi Cortijo
14. Elena Cicres
16. Anna Iglesias
18. Almudena Montenegro

S’han excusat d’assistir:
1. Christian Pagès
3. Anna López
5. Francisco Lanzas

2. Cristina Martínez
4. Angie López

Ordre del dia:
1. Esmenes i aprovació de l’acta de novembre.
2. Resum Consell Escolar 27/11/2013.
3. Reunió comissió de menjador.
4. Canvi de banc (contradiccions B. Sabadell per socis FAPAC)
5. Torn obert de paraula.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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Abans de començar la nostra reunió ens comenta la Carme, presidenta, que en Ramon, director
de l’escola, avui ens farà una petita xerrada per comentar-nos diferents temes del
funcionament de l’escola.
En Ramon ens diu que ja li havia dit a la Carme que volia reunir-se amb la Junta de l’AMPA
per aclarir dubtes, malentesos, etc. i per explicar una mica el funcionament de l’escola.
Fa més de 30 anys que és de l’equip directiu de l’escola i d’aquests fa 3 que és director i ens
comenta que les relacions escola, AMPA i ajuntament sempre han estat cordials i de plena
col·laboració entre tots, treballant plegats per l’educació dels nens i nenes de Bescanó.
Ens fa saber que des de l’ajuntament hi ha una col·laboració total, que l’escola viu gràcies a les
quotes de les famílies de l’AMPA més les subvencions que rep de l’ajuntament.
Des de l’ajuntament es paga la neteja, la calefacció, les reparacions, etc. Diu en Ramon que
l’ajuntament no només fa la tasca que li toca per llei si no que també fa d’altres que no li
tocarien (p.e. subvenció de més de 2.000 euros en mobiliari i material infantil).
Aquesta bona relació i bona disposició de l’ajuntament ho ha estat sempre, fa més de 35 anys
que l’ajuntament d’aquell temps va comprar el terreny de l’escola (el doble del necessari i amb
visió de futur pensant que al cap de 25 anys tindríem una escola de 2 línies...). Fa 10 anys que
tenim 2 línies i ara en tenim 3. L’ajuntament d’aquell temps també va gestionar que hi hagués
4 aules d’infantil, quan només se’n necessitaven 2. Per tant, queda clar, que l’educació dels
nostres fills i filles sempre ha estat prioritària per tots.
També ens parla de la bona tasca que fa l’equip de mestres, és una escola molt massificada,
562 nens/nenes i tothom posa molt bona voluntat per treballar a gust. Ens comenta que cal
parlar amb el tutor/a quan hi ha algun problema.
En resum, que tots plegats, escola, AMPA i ajuntament fem una bona feina.
Dit això ens parla de les properes obres que es faran al pati d’infantil. Els paletes treballaren
els dies de vacances de Nadal i s’intentarà que tot estigui llest pel nou començament de curs al
gener. Ens diu que es un pati on s’han fet diferents gestions per solucionar el tema de les
basses, un primer intent de fer un drenatge, l’any passat es va canviar sauló, el problema és que
l’aigua no filtra i no es troba la raó.
Ara es farà un intent per trobar una altra solució i canviaran les canalitzacions. També es
mourà la tanca del pati.
La part de pati infantil de darrera no s’obre perquè no toca mai el sol, hi ha molta humitat i per
això no es fa servir.
També ens comenta que tancaran el tros que passa per davant la cuina ja que per allà realment
no s’hauria de passar, per tant, es posarà una tanca.
Explicat tot això ens diu que li podem plantejar dubtes, queixes o suggeriments.
Un pare li pregunta pel tema d’aplicació dels càstigs a l’escola, referent en concret al
comportament d’una nena de l’escola. En Ramon comenta que hi ha les normes i reglament de
l’escola, aprovades en Consell Escolar, però que la solució més ràpida sempre es parlar amb el
tutor/a del nen/a, parlar amb la família i desprès si cal arribarà el tema al director. Normalment
sempre s’arregla així. Sempre s’intenta reconduir el tema perquè el procés sancionador a
aplicar és molt llarg (més de 2 mesos).

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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Una mare comenta que han canviat una nena de P4 a una altra aula de P4 i li han dit que la
decisió ha estat del director.
En Ramon respon que s’ha parlat amb la família i es va considerar important canviar l’alumna
de classe però que aquestes decisions no són particulars del director sinó que les pren la junta
del cicle en conjunt.
Un altre pare li pregunta com veu la proposta presentada en consell escolar a l’ajuntament de
l’ampliació de pati i tancament del carrer de davant de l’escola.
En Ramon respon que per la crisis que hi ha no s’ha pogut fer una nova escola i per tant,
s’estan aprofitant al màxim tots els espais possibles per fer pati i per fer aules (ells mateixos
s’han quedat sense aula de professors). Ja no hi ha transport escolar i a més creu que baixarà el
cens escolar i si baixa el cens són menys mestres de suport infantil. Però el tema d’espai no els
preocupa perquè sempre es troba una solució.
Un pare de P3 li comenta que troba que som una escola molt tancada, que es fan poques
activitats per grups de P-3 i que es deixa poc espai als pares per veure els fills al matí. El pare
creu que seria bo un termini d’uns 15 minuts per poder entrar a la classe, parlar amb la mestra,
un espai diferent al que seria la reunió de tutoria amb la mestra i poder conèixer les activitats
dels nens/nenes amb antelació per poder parlar dels temes amb ells a casa. En Ramon respon
que només durant els primers dies de curs si cal deixen entrar els pares a la classe, després no
es creu convenient que hi entrin les famílies, ja no són nens de llar d’infants. També li
comenta que a la porta d’entrada de P-3 hi ha la informació del que es fa.
Un cop no hi ha més preguntes ni suggeriments, en Ramon ens diu que qualsevol tema no
dubtem a preguntar a l’escola, a la presidenta de l’AMPA, parlar amb els tutors, etc. I
s’acomiada de nosaltres desitjant-nos molt bones festes.
A les 22:30h comença la nostra reunió.
Desenvolupament de la sessió. Acords
1. Aprovació de l'última acta.
S’aprova l’acta de la reunió del mes de novembre.
2. Resum Consell Escolar 27/11/2013.
La Carme Tarrenchs, representant de l’AMPA al consell escolar ens fa un resum dels temes
tractats al consell escolar del dia 27 de novembre.
Es va explicar la programació anual del centre, calendari escolar, substitucions mestres, festes,
campanya de la fruita... (les excursions es varen aprovar en el consell escolar del mes de
setembre).

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)

3

Acta número 32: 16 de desembre de 2013

També varen explicar el tema del projecte “Euronet” que consisteix en la disminució de la
factura de la llum de l’escola.
Es varen aprovar les activitats extraescolars que fa que estiguin incloses en l’assegurança de
RC de l’escola.
La Carme va presentar l’escrit referent a l’ampliació del pati proposada en la nostra reunió de
novembre. L’escola com a tal no va donar cap opinió al respecte però sembla que a
l’ajuntament li ha semblat bé. Ja tenim l’escrit registrat.
Referent al tema dels pares que acompanyen a les excursions de l’escola es veu que no queda
clar si l’assegurança de la FAPAC cobreix si els pares es fan mal o els hi passa alguna cosa.
L’Anna Masó ho preguntarà a la FAPAC i ens ho comentarà la propera reunió.
3. Reunió comissió de menjador.
La comissió de menjador es va reunir amb en Xavier Gironès de l’empresa CapGir.
En primer lloc en Xavier els hi va explicar la procedència dels aliments que estan fent servir a
la cuina:
a) Ecològic: 2 peces de fruita a la setmana, cigrons i llenties, enciam, iogurt una vegada
cada 15 dies aproximadament.
b) Carn: Can Josep (carnisseria del poble), excepte les hamburgueses que ara són de
l’empresa Ànec dels Pirineus.
c) Peix: lluç i bacallà. És congelat.
d) Fruita i verdura: de Mercagirona.
e) Ous: de Liderou (només es pot fer servir ou pasteuritzat)
Després els va explicar que tot el monitoratge està format.
A la cuina hi ha 4 persones: Olga, Carme-com a cuinera- i Marta Soy i Marta Creus-com a
auxiliars-.
Explicà també que hi ha menús especials per a celíacs, mainada amb al·lèrgies o intoleràncies i
menús per motius religiosos. També aquest any hi ha dos menús vegetarians.
Els hi confirma que s’han canviat el rentaplats i les olles que eren d’alumini que ara seran
d’acer inoxidable.
La comissió li fa saber diverses queixes que ens han arribat:
-Els gots arribaven a taula amb sabó: respon que és possible degut al mal funcionament del
rentaplats. Amb la compra del nou això queda solucionat.
-El menjar estava sec, des de les 9h del matí posat a la taula calenta: comenta que és impossible
atès que les cuineres comencen la seva jornada a les 08:30h. El primer menjar que es fa és el
de les llars d’infants que ha d’estar preparat al voltant de quarts de dotze.
-S’han trobat cucs a les pomes: En ser ecològiques es possible que hi hagi cucs. La comissió
de menjador ha de decidir si es continua amb aquest tipus de fruita o no, perquè el problema
dels cucs pot seguir apareixent. En tot cas, si veuen que la poma en pot tenir la canvien per
altra fruita.
-Un dia no va haver croquetes per a tots els nens: És molt inusual. Generalment sempre sobra
menjar. Pot ser a algun nen no se li va deixar repetir croquetes perquè no havia menjat gens
del primer plat, però el que si és clar que si s’acaben, p.e., les croquetes, cap mainada es queda
sense menjar segon plat. Es fan bunyols, uns calamars.. el que calgui.
-Hi ha un monitor que crida molt: Era un monitor que estava en pràctiques, ja ho havien
detectat per altres persones i ja no hi és.
El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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Van parlar també de les beques de menjador i s’explica que les famílies només paguen la part
que no tenen subvencionada, la resta l’avança l’empresa i després l’AMPA quan les cobra del
Consell Escolar els hi fa arribar a Cap Gir.
També es va comentar el tema dels escalfadors d’aigua, sembla ser que s’ha de canviar algun.
En Xevi informa que ja es va canviar un l’any passat i que el van pagar ells (posat dintre de les
nostres amortitzacions). Queda pendent a la reunió de saber quin escalfador s’ha de canviar i a
qui correspon la seva compra. També queda pendent saber si a educació infantil disposen
d’aigua calenta o no.
Referent a les aportacions a l’AMPA i l’escola va dir el següent:
El curs passat va ser l’últim que es va fer aportacions a l’escola ja que el sobrant de diners que
hi havia ja s’ha acabat (quan ells van agafar el servei havien uns diners i es va arribar a aquest
pacte).
A l’AMPA per contracte ens fan una aportació de 1.500.- euros, més la diferència dels menús
eventuals (0,70€), més les beques que hagi pogut pagar de més el Consell comarcal.
Es va decidir també que tot i que el pla de funcionament de menjador el fa l’AMPA, se li farà
arribar a Tot Oci i Cap Gir abans de portar-ho a Consell Escolar del centre perquè puguin
aportar les dades que no siguin correctes.
Es comenta el tema de les jornades de portes obertes a les famílies i que aquest any es poden
repetir, però que es farien per cicles d’infantil i primària cap als mesos de febrer i març.
Un cop assabentats de tota aquesta reunió, es decideix que cal tornar a mirar el tema de les
aportacions de l’empresa a l’AMPA.
4. Canvi de banc (contradiccions B. Sabadell per socis FAPAC).
La presidenta explica que hi ha uns punts que cal concretar amb l’oficina del Banc Sabadell de
Bescanó, ja que les condicions no són realment tal i com ens ha comentat la FAPAC.
5. Torn obert de paraula.
La comissió web-comunicacions ens explica que el nom de la nostra web hauria de ser més
curt: ampabescano.cat. Seria bo poder fer una web amb l’institut i compartir les despeses.
En Carles Bou ens explica que seria bona idea fer un carnet de descompte pels socis de
l’AMPA (esports Pau, la Torre, restaurants del poble...) una mena de cupons de descompte que
es poguessin imprimir des de la web. Caldria buscar comerços del poble que vulguin
participar-hi. Ho parlarà la comissió de la web en la seva propera reunió i ens ho exposaran
millor en la reunió de gener.
Es veu que degut a que l’activitat extraescolar d’anglès al migdia (de 2 a 3), la mestra no té
temps de preparar la classe. A la coordinadora no li acaba d’agradar començar ¼ abans, per
tant, va comentar si seria possible tenir dos aules per no molestar sempre a la mateixa mestra.
La Carme Tarrenchs explica que es fa una petició d’espais a l’escola i és el director qui dona
els espais per fer les extraescolars, per tant, caldria que la coordinadora parlés amb en Ramon.
De totes formes la presidenta hi parlarà també d’aquest tema amb l’escola.
El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 20 de gener, a les 21 h.

I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 23:40 h. del mateix dia de la qual,
com a Secretaria, estenc aquesta acta.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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