Acta número 34: 17 de febrer de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 34
Data: 17/02/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Anna Masó
3. Mar Vega
5. Lluïsa Batallé
7. Judit Frigolé
9. Carme Cabezas
11. Carme Tarrenchs
13. Carles Bou
15. Montse Planella
17. Eva Moreno
S’han excusat d’assistir:
1. Teia Puigvert
3. Manel Quesada
5. Angie López

2. Dani Talavera
4. Cristina Martínez
6. Elena Cicres
8. Sión Castillo
10. Anna López
12. Ma. José Jiménez
14. Francisco Lanzas
16. Anna Iglesias
18. Mònica Costa

2. Almudena Montenegro
4. Sergi Cortijo

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta.
2. Delegat/ada 5èB.
3. Casal Setmana Santa.
4. Comissió llibres : Proposta Comercial “Librestext”.
5. Consell Escolar del 19 de febrer
6. Treball comissions.
7. 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 gener sense cap esmena.
2. Delegat/ada 5è B .
La presidenta ens comenta que abans de la nostra reunió s’ha trobat amb els pares/mares de la
classe de 5èB per triar el nou delegat/ada, motivat per la renúncia de l’anterior delegat.
Ha sortit com a delegada la Sra. Eugenia Pastor Gómez.
3. Casal Setmana Santa.
La presidenta ens passa la proposta realitzada per l’entitat TOT OCI i comprovem que són els
mateixos preus i condicions que el curs anterior. Dates: del 14 al 17 d’abril.
MODALITATS
(4 dies)
Torn BonDia 8-9h
8€
Torn 9-13h (matins)
37,50 €
Torn 9-15h (matins+dinar)
67,60 €
Torn 9-17h (tot el dia+dinar)
80,50 €
S’adjunta a l’acta el full d’informació que es passarà als alumnes.
4. Comissió llibres: proposta Comercial “Llibrestext”.
Aquest any s’ha decidit consultar una nova empresa pel tema de la venda de llibres. De
moment la Carme ens presenta la proposta de l’empresa “Llibrestext”.
La comanda també es realitzarà on-line, i cal intentar solucionar el tema de les comandes fora
de termini ja que generaran un problema.
L’empresa ens aplica un 20% de descompte que s’aplicaria directament en la compra dels
llibres a les famílies sòcies de l’AMPA.
La proposta es poder realitzar la venda de llibres del proper curs la última setmana d’escola, al
mes de juny.
5. Consell Escolar del 19 de febrer.
La Carme Tarrenchs ens explica l’ordre del dia de la propera reunió del Consell Escolar:
1.- Liquidació de comptes 2013.
2.- Avantprojecte pressupost 2014.
3.- Preinscripció i matrícula curs 14-15.
4.- Ajudes individuals de desplaçament del Consell Comarcal.
5.- Precs i preguntes.
Es torna a parlar del tema de si cal aprovar o no l’acta de les sessions del Consell Escolar.
L’Anna Masó ho preguntarà a la FAPAC.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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6. Treball comissions.
La comissió de sortides AMPA ens presenten 4 propostes per a la propera sortida, que en un
principi, queda acordada pel dia 11 de maig:
• Tirolina Sant Feliu de Guíxols: Té zona infantil, lloc per dinar, diferents circuits
per edats. Preu aproximant des de 9 euros a 20 euros.
• Molló Park, parc d’animals de la Vall de Camprodon. Preus: Diferents tarifes
per edats: 11,5€ adults – 7,30€ nens de 3 a 13 anys – 4 € menors de 3 anys.
• Sant Miquel del Fai. Es poden fer rutes a peu i visitar el monestir. Preus: 8 €
adults – 4 € nens.
• Parc arqueològic-poblat neolític la Draga (Banyoles). Es tracta de visitar el
poblat neolític i algunes de les cabanes que s’han reconstruït i poder dinar en el
parc de la Draga mateix. Preus: 6 € adults – 6 € nens.
Un cop vistes totes les propostes presentades per la comissió, la Junta decideix aprovar
l’excursió al Parc arqueològic de la Draga ja que possibilita el fet que les famílies puguin anar
en els vehicles particulars i l’AMPA en lloc de subvencionar l’autobús, subvencionarà l’import
de les entrades dels nens.
La comissió web ens explica que ja ha pagat el domini i que segurament a l’abril la web ja
estarà a punt. La Judith Frigolé serà la que gestionarà la informació que es passi des de les
comissions.
Tema a part és el tema de les extraescolars, com es planificarà a la web, tema formulari,
pagament assegurança, etc. La comissió d’extraescolars estudiarà aquest tema per decidir com
penjar-ho a la web.
La comissió de festes ja ha fet un primer esborrany del que podria ser la festa de fi de curs de
l’AMPA. Data: Dissabte, 14 de juny.
Pels més petits un pallasso, s’ha parlat amb en Jordi Bosch, ell diu que també podria afegir uns
inflables (+/- 150 euros).
A partir de 3r, 4t, 5è i 6è es muntaran diferents proves esportives (futbol, basquet, ball, curses
de sacs familiars...). Caldrà fer una inscripció prèvia. Potser lliurar alguna medalla als
guanyadors. Aquest tema queda pendent de concretar ja que no tota la Junta està d’acord.
Desprès les diferents exhibicions de les activitats extraescolars.
Tornarem a agafar el grup de música de l’any passat (joves del poble). En Carles comenta
abaixar el preu però la comissió no hi està d’acord.
Hi ha un principi d’idea de poder realitzar un karaoke, però el tema wifi no es pot fer servir i es
necessitaria un projector. Es concretarà més en la propera reunió.
Es tornarà a donar el berenar dels nens a càrrec de l’AMPA (es compraran les coques als
alumnes de cinquè i sucs).
En Carles també proposa que seria bo i divertit poder fer un “stop-emotion” o un “lip-up” amb
els nens i nenes de l’escola, per projectar durant el sopar.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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La comissió de menjador: Aquest mes no s’ha fet cap visita. Hi ha dues queixes presentades i
s’han de comprovar. S’han de posar encara les dates per a les jornades de portes obertes.
Es proposa per què el servei de monitoratge no fa tallers a la mainada i esbrinar si realment es
fa una vigilància dels nens a les portes de l’escola perquè no surtin.
7. Torn obert de paraula.
La Carme ens explica que el rebuts girats de l’extraescolar d’escacs si que s’han girat des de la
Caixa. Són rebuts que per error es van programar periòdics i que s’han carregat a les famílies.
En un principi ja està solucionat perquè no torni a passar.
Es torna a comentar que el pati infantil torna a estar brut. Amb les últimes pluges, per això, ha
reaccionat bé.
Es comenta també que l’import pagat perquè els nens vagin a teatre (obra realitzada al teatre de
Bescanó) ha estat excessiu i es demana a la Carme que ho comenti en la propera reunió del dia
19 del Consell Escolar.

•

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

I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 23:20 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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