Acta número 36: 14 d’abril de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 36
Data: 14/04/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Iago Robles Rodríguez
3. Mar Vega
5. Elena Cicres
7. Sergi Cortijo
9. Mònica Costa
11. Ma. José Jiménez
13. Eugenia Pastor
15. Anna Iglesias

2. Dani Talavera
4. Manel Quesada
6. Judith Frigolé
8. Carme Cabezas
10. Carme Tarrenchs
12. Francisco Lanzas
14. Almudena Montenegro

S’han excusat d’assistir:
1. Teia Puigvert
3. Cristina Martínez
5. Anna López
7. Carles Bou
9. Eva Moreno

2.
4.
6.
8.

Anna Masó
Sión Castillo
Lluïsa Batallé
Montse Planella

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta.
2. Menjador.
3. Casals juny/setembre.
4. Sortida AMPA.
5. Festa fi de curs.
6. Estat 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 març sense cap esmena.
2. Menjador.
Avui no es troba ningú de la comissió de menjador per tant, en la propera reunió explicarem
com han anat les jornades de portes obertes, però en un principi, ens explica la presidenta que
tot ha estat correcte.
3. Casal juny/setembre.
Ens explica la presidenta que hem rebut escrit de l’ajuntament (s’adjunta a l’acta) on ens
comuniquen que el casal del mes de juny i el casal del mes de setembre ho organitzaran ells
amb la qual cosa sortirà més econòmic per a les famílies (reivindicació feta per l’AMPA ja fa
temps). Ho faran amb el monitoratge de l’empresa TOT OCI, però subvencionant part de
l’import i a més amb un descompte del 10% en les inscripcions.
El paper el repartiran a l’escola ells mateixos.
4. Sortida AMPA.
La secretària enviarà per correu electrònic el paper de l’excursió de l’AMPA desprès de les
vacances de Setmana Santa.
5. Festa fi de curs.
La Carme Tarrenchs ens explica la dificultat d’organitzar el festival de les extraescolars el dia
de la festa de fi de curs, ja que totes les activitats acaben l’última setmana de maig, per tant, es
decideix que aquest any cada activitat realitzarà el seu festival o exposició l’últim dia de classe
i no es farà exhibició en la festa de fi de curs.
La comissió de festes en diu que potser necessitaran el pati d’infantil per fer la gimcana.
A les 16:00 començament de les diferents proves organitzades (basquet, futbol, ball...). En un
principi la idea és fer grups de 4 nens/nenes i les finals serien cap a les 18:30.
S’engrescarà als nens a fer equips per la festa perquè en un principi sembla que està
programada la visita del Girona, que signarà pilotes i faran una xerrada i la de la Queralt Casas.
S’aprofitarà per explicar tot això de la gimcana.
Es farà repartiment de cadires i per majoria es decideix fer cobrament de 1 euro per cadira. Es
posaran a la venda abans, cap allà les 19:30 perquè la gent gran que vulgui pugui seure.
Es recorda el tema que les taules arriben molt brutes i la feinada de l’any passat per a netejarles. En Paco mirarà què costa el paper d’estovalles.
Com cada any es compraran les coques als de 5è i es repartiran pel berenar dels nens/nenes
juntament amb un suc.
Està per definir encara l’horari de l’exhibició de funky.
En la propera reunió s’acabarà ja de lligar tot el programa.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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6. Estat comissions.
La comissió de la web comenta que manquen continguts, cal que totes les comissions enviïn
documentació i continguts per afegir a la plana.
Estaria bé poder programar tot el tema d’extraescolar mitjançant la web.
Es parla també del tema de piscina, que no es considera activitat extraescolar però que caldria
que fos gestionada per gent de dins de l’AMPA, que l’Eva fa molt bona feina però com a
AMPA no sabem com va realment i som qui consta que gestionem l’activitat.
La Carme ens explica que ha parlat amb la FAPAC del tema de la nova assegurança que van
fer l’any passat per a les activitats extraescolars i creu que realment aquesta assegurança no cal.
Tot ens queda cobert amb l’assegurança que contractem cada any amb la FAPAC.
7. Torn obert de paraula.
La presidenta ens comenta que ha parlat amb en Ramon de l’endarreriment de les gestions que
fa l’EAP i del retard que porten en revisar els diferents casos de l’escola. La veritat es que
tenen poques hores assignades a l’escola per realitzar força treball. Què es pot fer? Com a
mesura de pressió es podria fer un escrit adreçat al Departament d’Ensenyament per demanar
un augment d’aquestes hores. Caldria preparar l’escrit i es podria demanar ajuda a en Ramon
per fer-ho.
També ens explica que es va programar una segona reunió de la classe de 4tB per triar delegat.
No hi va assistir ningú.
Per aquest motiu es decideix deixar el curs de 4tB sense representat a l’AMPA, davant la
manca d’interès de les famílies, tema que s’hauria d’explicar per escrit, i a més a més, ja que la
delegada que ha renunciat de 4tB era la vicepresidenta de l’AMPA, es decideix deixar el càrrec
de vicepresident/a també vacant (segons marquen els estatuts en el seu Capítol II, article 15.1,
és un càrrec que pot quedar sense cobrir).

•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 19 de maig 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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