Acta número 37: 19 de maig de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 37
Data: 19/05/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Almudena Montenegro
3. Cristina Martínez
5. Elena Cicres
7. Sergi Cortijo
9. Mònica Costa
11. Ma. José Jiménez
13. Eugenia Pastor
15. Anna Iglesias
17. Anna López
19. Montse Planella

2. Mar Vega
4. Manel Quesada
6. Judith Frigolé
8. Carme Cabezas
10. Carme Tarrenchs
12. Francisco Lanzas
14. Lluïsa Batallé
16. Sión Castillo
18. Carles Bou
20. Eva Moreno

S’han excusat d’assistir:
1. Teia Puigvert
3. Dani Talavera

2. Anna Masó
4. Iago Robles Rodríguez

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Casal juny de la jornada intensiva escola.
3. Escrit revista la Volada.
4. Resultat sortida AMPA.
5. Benvinguda P3 del 30 de maig.
6. Consell escolar: calendari curs 2014/2015.
7. Oferta extraescolars proper curs.
8. Festa fi de curs.
9. Concurs establiments Bescanó.
10. Venda de llibres proper curs.
11. 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 d’abril sense cap esmena.
2. Casal juny de la jornada intensiva escola.
La jornada intensiva de l’escola serà del 10 al 20 de juny. L’empresa TOT OCI realitzarà el
casal de tardes i adjuntem a l’acta el full que es repartirà als nens.
Preus: De 15h a 16:30h:
36, 5 euros.
De 15h a 17:00h:
48,5 euros.
De 15h a 17:30h:
61 euros.
Creiem que cal millorar preus i la presidenta parlarà amb l’empresa a veure si pot rebaixar
aquests imports.
3. Escrit revista la Volada.
La presidenta recorda que cal preparar l’escrit per a la revista la Volada de l’escola. Tothom
està d’acord en fer escrit sobre la nova web de l’AMPA. La Judith Frigolé, de la comissió de
la web, ho prepararà.
4. Resultat sortida AMPA.
La Lluïsa Batallé ens explica que l’excursió a Banyoles ha anat molt bé. En total han anat 36
adults + 32 nens. A tothom li va agradar molt, es van realitzar tallers per adults i tallers pels
nens.
De totes formes s’hauria d’avançar la data de l’excursió, tot i que aquest any s’ha fet tant tard
perquè Setmana Santa ha caigut molt tard també.
5. Benvinguda P3 del 30 de maig.
La presidenta ens explica que la benvinguda a les famílies que el proper curs comencen P3 es
farà el dia 30 de maig a les 3 de la tarda. Es necessita un voluntari/a per fer una petita
explicació als pares de qui som i què fem. S’ofereix l’Anna López. De totes formes la
secretària li passarà el full amb la informació que es pot explicar a les famílies sobre l’AMPA.
Aquest full també s’enviarà a en Ramon perquè ho reparteixi.
6. Consell escolar: calendari curs 2014/2015.
Ja s’ha publicat el nou calendari escolar per al proper curs 14/15. En el consell escolar es
parlarà d’aquest tema. El curs s’iniciarà el 15 de setembre.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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7. Oferta extraescolars proper curs.
La Carme ens comenta que el director els ha dit que els dies de SEP no es poden ocupar les
aules per fer activitats extraescolars i que en el polivalent tampoc pot haver-ne activitats cada
tarda.
També ens comenta que el director vol fer una reunió amb tots els proveïdors de les activitats
extraescolars.
S’adjunta a l’acta el full explicatiu de les activitats extraescolars que s’ofereixen per al proper
curs escolar, així com els preus. El termini d’inscripció finalitzarà el 10 de juny i la inscripció
es farà via web de l’AMPA. En Manel s’encarregarà de preparar-ho.
Les activitats que s’ofereixen són: Plàstica, anglès, francès (dos nivells, bàsic i avançat), teatre,
gimnàstica rítmica, manualitats, màgia, informàtica, mecanografia i taekwondo.
Referent a l’extraescolar de taekwondo, la Carme ens comenta que s’ha de parlar amb el
professor perquè expliqui bé tota la despesa, a part de l’import mensual, que comporta (roba,
assegurança, competicions, afiliació a la federació...etc.).
Una altra novetat és que a l’activitat de gimnàstica rítmica es separaran els grups:
P3-P4: dilluns i dimecres
P5-primària: dimarts i divendres.
En quant al tema assegurança, cada proveïdor la gestionarà i es pagarà directament.
8. Festa fi de curs.
En Carles de la comissió de festa, ens explica la programació de la festa de fi de curs del
dissabte 14 de juny.
Es programarà una gimcana amb diferents proves (futbol, bàsquet, cantar i ballar). S’hauran de
fer inscripcions de grups de 4 persones per avançat, abans del dia de la festa.
Cada equip tindrà premi i també hi haurà un premi individual al millor jugador. Premis: pilotes
de futbol, pilotes de bàsquet.
La visita dels jugadors del Girona no està assegurada. En Ramon necessita saber-ho amb 2
dies d’antel·lació i és complicat muntar-ho tot.
Si que està assegurada la visita a l’escola de la Queralt Casas, jugadora de bàsquet femení.
Visitarà als alumnes de sisè i signarà pilotes.
S’adjunta esborrany de programa. Als alumnes es passarà la informació de l’inscripció a la
gimcana la setmana del 9 de juny.
9. Concurs establiments Bescanó.
Els establiments de Bescanó es veu que han proposat a l’escola i a l’institut un concurs de
dibuix per buscar un “logotip” per poder afegir a l’eslogan dels comerciants. Ens han demanat
poder lliurar el premi a la festa de l’escola el dia 14 de juny.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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10. Venda de llibres proper curs.
La Carme, presidenta, ens explica que la comanda de llibres del proper curs es farà via on-line
(empresa Llibres Text, SL) i que s’haurà de pagar en el moment de fer la comanda. En un
principi el termini per fer les comandes serà del 2 al 15 de juny i també es cobrarà la quota de
l’AMPA (12 euros per família), així s’aplicarà el descompte del 18 %. S’establiran uns dies
per la recollida dels llibres al local de l’AMPA. També s’establirà un dia per ajudar a les
famílies a fer la comanda. No s’acceptaran comandes fora de termini.
El descompte que fa l’empresa del 18% s’aplica integrament a les famílies sòcies.
En Manel comenta que també estaria bé fer l’enllaç directe a l’empresa de venda de llibres des
de la web de l’AMPA.
11. Torn obert de paraula.
La Carme ens explica que amb l’estalvi energètic que ha fet l’escola, s’han comprat 2 pissarres
digitals i una caseta nova per infantil.
En Manel, tresorer, comenta que han anat a l’ajuntament pel tema subvenció anual i que no hi
ha cap problema, nomes cal omplir un fitxers i presentar les factures corresponents.
El model 347 també està presentat a Hisenda.
La Sion ens comenta que les jornades de portes obertes de menjador varen anar molt bé. A les
jornades fetes els dies 25/03 i 02/04 varen assistir un total de 32 persones (19 d’infantil i 13 de
primària).
Parlant del tema de menjador la Carme ens explica que ens ha arribat carta del Consell
Comarcal del Gironès on denuncien el conveni que tenim AMPA, Consell comarcal i
l’empresa de menjador i que cal actualitzar.
Per aquest motiu tothom està d’acord en què des de l’AMPA es continuï portant la gestió de
menjador de l’escola i es decideix signar el nou conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Gironès per a la prestació del servei de menjador de l’Escola Dr. Sobrequés de
Bescanó.

•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 9 de juny a les 21 h.

I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 23:10 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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