Acta número 39: 29 de setembre de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 39
Data: 29/09/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Iago Robles Rodríguez
3. Dani Talavera
5. Elena Cicres
7. Carme Tarrenchs
9. Mònica Costa
11. Eugenia Pastor
13. Sión Castillo
15. Almudena Montenegro
17. Lluïsa Batallé
19. David Massegur
21. Jorge Rodríguez
23. Fina Serrano
25. Eva Moreno
27. Silvia Fernández

2. Mar Vega
4. Manel Quesada
6. Judith Frigolé
8. Carme Cabezas
10. Ma. José Jiménez
12. Anna López
14. Carles Bou
16. Cristina Martínez
18. Ma. del Mar Domínguez
20. Jordi Juanhuix
22. Regina Sureda
24. Cristina Márquez
26. Lidia Moreno
28. Rafel Montero

S’han excusat d’assistir:
1. Teia Puigvert

2. Anna Masó

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Presentació nous delegats/des i acomiadament delegats/des sortints.
3. Valoració tema venda de llibres.
4. Activitats extraescolars.
5. Proposta nous càrrecs associació.
6. Comissions de treball.
7. Torn obert de paraula.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

1

______________________
(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 juny sense cap esmena.
2. Presentació nous delegats/des i acomiadament delegats/des sortints.
La presidenta dona la benvinguda a tothom, es presenta i demana que tothom es presenti.
Fetes les presentacions acomiada a tots els delegats/des sortints (molts han vingut a la reunió) i
els agraeix la feina feta durant aquest temps i que espera que continuïn treballant per a l’escola
encara que sigui des de fora de l’AMPA.
No s’ha pogut informar de la reunió al nou delegat de 5èA, ja que els altres dos delegats de 5è
no tenien les seves dades i la secretària tampoc.
La presidenta explica breument que és l’AMPA.
3. Valoració tema venda de llibres.
Definició de la presidenta de la venda de llibres d’aquest any, un altre cop “un desastre”:
faltaven llibres en les bosses de les comandes preparades per l’empresa sense avisar-nos,
sobretot de llibres d’anglès, de religió i de castellà.
La Carme ens explica que ha intentat recollir tots els llibres que ha anat enviant l’empresa i
lliurar-los a les famílies afectades el dia 15. Ara s’ha assabentat que l’escola ha repartit un
lliurament de llibres i ja no sap exactament qui té i qui no té els llibres. Intentarà parlar amb en
Ramon perquè no reparteixi comandes fins que ho tinguem controlat des de l’AMPA.
De totes formes tothom ha estat content de la rapidesa en que es varen poder recollir els llibres,
molt més àgil que altres vegades.
Tot i així hi ha alguna queixa del tema de la quota AMPA que no es veia clar a on i com
s’havia de pagar i de la devolució de la diferència de l’import de llibres ja que encara no ha
cobrat tothom.
La Carme també ens explica que al final 5 famílies s’han acollit al pagament fraccionat dels
llibres.
4. Extraescolars.
De moment hi ha uns 160 nens/es apuntats a activitats extraescolars. Encara no es saben els
nous inscrits a les activitats amb places ofertades al setembre. La nova convocatòria
d’extraescolars s’ha fet mitjançant correu electrònic, no s’ha lliurat a les famílies en paper.
No es fa l’activitat d’anglès del grup de sisè i n’hi ha alguna queixa ja que no han estat avisats.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________
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5. Proposta nous càrrecs associació.
La Carme, presidenta, comenta que creu que és bo que ella deixi el càrrec de presidenta i que
algú es presenti com a nou president/a. Ella agafaria el càrrec de vicepresidenta.
També finalitza el càrrec de secretària i també cal un nou representant de l’AMPA al Consell
Escolar.
Al final es presenta en Carles Bou com a president, Judith Frigolé com a secretària i l’Eva
Moreno com a representant al Consell Escolar.
Per tant, la nova Junta queda així:
Carles Bou, president.
Carme Cabezas, vicepresidenta.
Manel Quesada, tresorer.
Judith Frigolé, secretària
Eva Moreno, representant de l’AMPA al Consell Escolar.
S’adjunta a l’acta el llistat dels nous delegats/delegades del curs 14-15.
En aquest punt de l’ordre del dia, s’aprofita per posar la data de la propera assemblea general,
on es ratificaran els nous càrrecs, serà el dia 7 de novembre.
6. Comissions de treball.
La Carme explica als nous delegats/des que l’AMPA treballa en comissions perquè així la feina
queda repartida entre tots i que caldria tornar a omplir les comissions.
Manel, el tresorer, comenta que té molta feina i que seria bo que la comissió de subvencions, ja
que ara només tenim la subvenció de l’ajuntament, canviés a ser comissió financera i ser una
ajuda per quadrar els comptes de l’AMPA.
S’adjunta a l’acta quadre final de com han quedat les comissions de treball.
7. Torn obert de paraula.
En Carles Bou, de la comissió de festes, vol comentar que cal canviar el tema de la neteja de
l’escola desprès de la festa de l’AMPA. Aquest és un tema que es repeteix cada any i que de
moment, no té solució. L’escola s’ha de deixar en les mateixes condicions que ens la deixen,
els de cinquè s’encarreguen del bar i la neteja de la cuina i la resta els membres de l’AMPA,
però sempre passa que hi manca gent. En Carles creu que cal buscar alternatives perquè la
neteja no vagi a càrrec nostre.
En Manel aprofita per comentar que pel tema de recollir les cadires es podria cobrar 2 euros i
retornar-ne 1 euro quan ens tornin la cadira (això obliga, però, a que hi hagi algú sempre al
punt de venda).
Un dels nous delegats torna a comentar el tema del perill del carrer de la porta principal de
l’escola. Aquest tema fa anys que es tracta i es parla des de l’escola, l’AMPA i l’ajuntament.
Es proposa parlar en la propera reunió i si cal tornar a fer un nou escrit a l’ajuntament.
També es torna a comentar per part d’alguns delegats que l’AMPA hauria de ser molt més
oberta a tothom, que qualsevol soci pogués venir a les nostres reunions.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________
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I per últim, en Dani, comenta que encara que potser no és ja el moment, però vol deixar
constància que li sap greu, que aquest estiu quan l’ANC ens va demanar signar a favor del dret
a decidir, no es signés des de l’AMPA. S’explica a tothom que això va ser a finals d’agost, via
correu electrònic i que molts delegats/des no van contestar el correu electrònic.

•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 20 d’octubre 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

_________________
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