Acta número 33: 20 de gener de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 33
Data: 20/01/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Dani Talavera
3. Elena Cicres
5. Manel Quesada
7. Mònica Costa
9. Ma. José Jiménez
11. Francisco Lanzas

2. Mar Vega
4. Sión Castillo
6. Carme Cabezas
8. Carme Tarrenchs
10. Carles Bou

S’han excusat d’assistir:
1. Christian Pagès
3. Almudena Montenegro
5. Anna Masó
7. Angie López
9. Montse Planella
11. Eva Moreno
13. Sergi Cortijo

2. Teia Puigvert
4. Cristina Martínez
6. Anna López
8. Judith Frigolé
10. Anna Iglesias
12. Lluïsa Batallé

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta.
2. Estat comissions.
3. Obres pati escola.
4. Petició escola activitats esportives extraescolars AMPA
5. Torn obert de paraula.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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Desenvolupament de la sessió. Acords
1. Aprovació de l'última acta.
S’aprova l’acta de la reunió del mes de desembre.
2. Estat comissions.
La presidenta demana com esta la situació de les comissions:
Menjador: Han fet un grup de whatsapp per coordinar-se entre ells i així quedar com faran les
visites al menjador.
Quedem que cada vegada que tinguem coneixement d’una incidència de menjador els hi
passarem un correu electrònic a algú dels membres de la comissió.
Llibres: Es mirarà de quedar en breu amb una nova distribuïdora proposada per en Paco
Lanzas.
Sortida AMPA: La Mònica, membre de la comissió, diu que en la propera reunió ens
presentaran les propostes, el que si cal sens falta es posar la data.
Extraescolars: Cap incidència important. Es comenta que cal mirar la web de l’escola perquè
el tema d’extraescolars està desfasat. Hi ha extraescolars de diferents anys. Es queda que es
passarà el nou escrit a la Ma. José perquè ho passi al director per penjar a la web i així
actualitzar el tema d’extraescolars curs 13-14.
Web i comunicacions: Ja està mig dissenyada l’estructura de la nova web. Es planteja el tema
d’obrir diferents foros: foro per classes controlat per cada delegat, foro per comissions. Es
podrien penjar descomptes al web. Un apartat de notícies. Un apartat amb la documentació
pels diferents tràmits de l’AMPA, un altre on estiguin els estatuts, actes, etc.
Caldria donar un usuari/contrasenya per família.
L’actualització de dades la faria cada comissió.
Es registrarà el domini compartit amb l’institut (en Paco Lanzas que està a la reunió i es
president de l’AMPA de l’institut hi està d’acord): ampabescano.cat. Els preu serà d’uns 50
euros anuals (domini+hospedatge).
Es demana des de la comissió que es preparin continguts i que els hi enviem per així poder anar
fent proves.
Festa fi de curs: Encara no s’ha fet res, però en Carles proposa la idea de muntar diferents
competicions d’esports (futbol/basquet/ballar) en petits grups de 5 persones (4 nens+1 adult),
on els guanyadors s’emportin una samarreta.
Com sempre es faria a la tarda i cada activitat hauria de tenir un vigilant per controlar.
També es proposa mirar el tema de jocs fets amb material reciclat, que ja s’havia fet alguna
altra vegada i a tothom li van agradar molt.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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3. Obres pati escola.
La presidenta ens comenta que encara manquen els sorrals.
A pati infantil han dedicat un tros a “pati tranquil” que servirà per llegir, per mainada sense
córrer.
Algú ha demanat que s’ampliin les voreres i des de l’ajuntament diuen que millor ho demanem
tot per escrit.
La Carme Tarrenchs farà l’escrit i tornarem a demanar el tancament del carrer de davant
l’escola. Es veu que s’està buscant una solució pels contenidors de davant de l’escola i la seva
millor ubicació.
4. Petició escola activitats esportives extraescolars AMPA.
La presidenta explica que la professora de gimnàstica de l’escola, l’Anna Soy, li ha demanat si
de les extraescolars esportives (ioga, educodansa, rítmica...) es podria fer una petita
demostració a l’hora de gimnàstica de l’escola. La comissió d’extraescolars parlarà amb les
mestres de les activitats per veure si és possible.
5. Torn obert de paraula.
La presidenta ens comenta que el Consell Comarcal ens ha enviat un escrit on ens diu que el
pagament dels ajuts de menjador es farà per dies d’assistència dels beneficiaris.
S’adjunta escrit a l’acta i còpia de l’annex enviat al Consell comarcal del Gironès.
D’extraescolars es comenta que hi ha alguna queixa del professor de taekwondo, seria bo
passar una enquesta de satisfacció.
També es comenta que a l’extraescolar de rítmica es deixa anar al lavabo a les nenes més
petites sense cap control. S’avisarà les mestres de rítmica.
També es demana si hem girat algun rebut de l’extraescolar d’escacs (ja no és una activitat del
curs actual), perquè a una mare li ha arribat un rebut bancari d’escacs quan el nen fa més de 3
anys que no realitza l’activitat. Es parlarà amb la Caixa a veure si són ells que han tornat a
generar el rebut.
Un membre de la comissió de pati es queixa pel tracte rebut per part de l’AMPA perquè diu
que no se li ha deixat treballar i està una mica indignat. Comenta que va fer diferents correus i
que no li han estat contestats. No enten que les Juntes siguin tancades, demana que siguin
obertes a tothom.
La presidenta i altres membres de la Junta li contesten que segurament s’han perdut correus pel
mig, que perdoni si ha hagut males interpretacions i que no s’hagi donat resposta als correus.
Referent al tema de fer les sessions de la Junta obertes a tothom, es un tema regulat als
Estatuts, podem o no estar d’acord, però es fa segons indiquen els estatuts. Desprès cada
delegat pot informar als membres de la seva classe dels acords presos a la reunió sense cap
problema i les dues últimes actes aprovades es trobem penjades al web de l’escola per qui
vulgui consultar.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 17 de febrer a les 21 h.

I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 23:00 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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