Acta número 41: 18 de novembre de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 41
Data: 18/11/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Biblioteca de l'Escola Dr. Sobrequés
Hi assisteixen:
1. M. del Mar Domíngues
3. Iago Robles
5. Fina Serrano
7. Cristina Márquez
9. Mònica Costa
11. Lídia Moreno
13. Rafel Montero

2. David Massegur
4. Mar Vega
6. Judith Frigolé
8. Carme Cabezas
10. Eva Moreno
12. Carles Bou
14. Eugènia Pastor

S’han excusat d’assistir:
1. M. del Mar Domínguez
3. Teia Puigvert
5. ReginaSureda

2. Sílvia Fernández
4. Manel Quesada
6.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior.
Parlament del Sr. Ramón Ministral, director de l'escola D. Sobrequés.
Parlament del Sr. Xavier Soy, alcalde de Bescanó.
Treball de les comissions (si hi ha temps).
Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió. Acords.
1. Aprovació de l'última acta.
S'aprova l'acta del mes d'octubre sense cap esmena.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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(segell de l’AMPA)

Acta número 41: 18 de novembre de 2014

2. Parlament del Sr. Ramón Ministral, director de l'Escola D. Sobrequés.
El Sr. Ramón Ministral inicia el seu parlament dient-nos que en els canvis de Junta de l'Ampa,
en els inicis de curs, sempre es poden cometre errors i que es bàsic tenir un coneixement del
funcionament de l'escola. Ens explica una anècdota, que ja fa 35 anys que ja es repeteixen les
mateixes coses. Posa varis exemples.
Ens explpica en què es basa la Comunitat Educativa: que consta de 3 potes molt importants:
l'Associació de Mares i Pares, l'Escola i l'Ajuntament. Tot el que hi ha dins de l'Escola és fruït
d'aquesta unió de les 3 bases de la Comunitat Educativa.
L'escola té actualment 539 nens i nenes i és una de les més grans del Gironès.
La quantitat que inverteix Ensenyament per a l'escola és de 970.-€ al mes. La factura de les
fotocòpies solament ja puja 700.-€ mensuals i s'han de pagar moltes altres coses. El llum i el
manteniment ho paga l'Ajuntament, tenim sort com a escola perquè el manteniment, lampista,
fuster... és molt ràpid i directa. Tenim els llibres socialitzats també gràcies a aquesta feina, al
igual que les pissarres electròniques, gràcies a l'Ampa i l'Ajuntament. Entre altres exemples..
Tot això es transforma en qualitat d'ensenyament. Les proves externes que es fan de l'escola
sempre estan per sobre de la mitjana, un 96% més o menys dels nostres alumnes sempre les
superen.
El dia 26 de novembre hi ha eleccions al Consell Escolar, se n'han de renovar 2, o 3 amb
suplent. Sempre és millor que siguin de la Junta. Es presenten els següents candidats: Carles
Bou, Mar Vega i David Massegur.
Al torn obert de paraules amb el director, en Carles Bou parla de la consulta d'exàmens. Se li
contesta que no es poden portar a casa per normativa, però sempre es poden consultar a l'escola
demanant-ho al professor/ra.
En Rafel Montero pregunta si són necessaris els deures el cap de setmana. Depenent del
professor n'hi ha més o menys però sí que són necessaris.
L'Eugènia demana si baixen nota per l'actitud de l'alumne. Es posa nota de les matèries i també
es té en compte el treball que es fa a classe.
La Carme Cabezas proposa que si un nen que no ha pogut fer un examen perquè estava malat
ho hauria de poder fer en una classe sense els altres, per les distraccions. El director diu que és
depenent de la disponibilitat d'aules i de la vigilància.
No hi ha hagut més preguntes i s'ha acomiadat desitjant-nos una bona feina.
3. Parlament del Sr. Xavier Soy, alcalde de Bescanó.
El Sr. Soy ha començat el seu parlament anunciant-nos una novetat: el tancament del carrer
Miquela de davant de l'Escola. Tot i que ens ha dit que és un sector complicat per la densitat de
població, bars, institut, escola... S'ha de resoldre el tema de l'aparcament. Es descongestionaran
carrers per poder aparcar més bé els vehicles. S'han previst dos aparcaments dissuasius: un al
solar al costat de l'Institut i l'altre al carrer Sobrequés, en el terreny del costat de Can
Tarrenchs. El primer ja serà un aparcament per sempre, el segon no, serà provisional.
També ens permetrà treure de la via pública les bateries de contenidors i aniran al carrer
Sobrequés, davant solar. I s'hauran de buscar més llocs per posar contenidors.
Només podran accedir al carrer Miquela a primera hora, els cotxes de serveis, de brossa, i els
autocars.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

2

______________________
(segell de l’AMPA)

Acta número 41: 18 de novembre de 2014

Així doncs s'integrarà la plaça amb l'Escola.
Ens proposa que ens pensem el fet de tancar la porta petita del carrer Sobrequés. Aquí
s'ampliarà la vorera a 4 metres i es faran canvis dels passos de vianants que enllaçaran ambles
voreres del carrer Bernat Buch.
També es farà l'aparcament de tot el voltant de l'escola en bateria, incloent-hi la Plaça de les
Nacions.
Ens diu que tot aquest projecte estarà acabat en un mes i mig aproximadament.
El carrer Miquela es tancarà amb pilones, no de les automàtiques, que pugen i baixen, perquè
es dispararia molt de pressupost. Valen, segons ens diu, uns 6.000.- euros cada una.
Un cop explicat tot el projecte hi ha torn obert de paraula, la Carme Cabezas pregunta per les
pilones de les cantonades si es trauran o no. Encara no està clar, ja es veurà.
Ens diu que s'invertirà en nous jocs per la mainada a la plaça, que ens pensem si tenim alguna
idea.
També ens parla que tenen reunions contínues amb els Serveis Socials i que es continuarà amb
la compra de fruita per oferir-la a l'escola. Per incentivar a aquest costum.
La comissió de Festes pregunta si la neteja física de lavabos i pista, per la festa de l'Escola és
possible que la faci l'Ajuntament. Se'ns diu que s'ha de demanar i ho farà el servei de neteja de
l'Escola.
S'acomiada, ens dóna les gràcies per la feina i ens desitja que ens vagi molt bé.
4. Comissions
Com que s'ha fet molt tard es tracta només un tema urgent de la comissió de menjador.
Hi ha problemes amb un nen al migdia, a l'hora del menjador i del monitoratge. S'informa que
està en procés i que hi ha d'haver una reunió el dijous, de l'escola, Capgir i comissió de
menjador, però que és possible que se l'expulsi 15 dies. Es farà una carta avisant als pares.
Abans ja s'han fet altres mesures com ara: apartar del grup, fer-lo menjar tot sol... Però no hi ha
hagut cap millora. La situació està empitjorant, per la qual cosa s'ha decidit fer la reunió per
decidir si se l'expulsa aquests quinze dies.
5. Torn obert de paraula.
No n'hi ha hagut i s'ha tancat la reunió.

 Pròxima reunió de l’AMPA: dilluns, 15 de desembre a les 21 h.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 23:15 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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