Acta número 43: 20 de gener de 2015

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 43
Data: 20/01/2015
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1. Jordi Juanhuix
3. Iago Robles
5. Fina Serrano
7. Susagna Soler (Subst.R.Roura)
9. Mònica Costa
11. Lídia Moreno
13. Regina Sureda
15. Anna Masó
17. Almudena Montenegro

2. David Massegur
4. Mar Vega
6. Judith Frigolé
8. Carme Cabezas
10. Eva Moreno
12. Carles Bou
14. Eugènia Pastor
16. Dani Talavera
18. Jorge Rodríguez

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

2. Cristina Márquez
4. Manel Quesada

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

Aprovació de l’acta anterior.
Casal Setmana Santa.
Festa de Carnestoltes.
Estat de les comissions.
Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió. Acords.
1. Aprovació de l'última acta.
S'aprova l'acta del mes de gener amb una esmena sobre un error en la llista d'assistència a la
reunió.
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2. Casal de Setmana Santa
Es parla de qui farà el casal. S'han de demanar vàries ofertes per poder triar la més adequada.
Aquest punt, decidim deixar-lo pendent per la propera reunió perquè encara no tenim cap
oferta de casal en ferm.
3. Festa de Carnestoltes.
La comissió de festes ens exposa què es farà a la festa. Hi haurà un karaoke, es repartiran
caretes per tots els nens, els de P3 P4 i P5 ja les pintaran a l'escola. En quan al disseny de les
caretes, en Jorge el portarà. La Carme proposa que se'ls hi podrien donar a tots els nens perquè
les pintessin. També es farà una presentació de la Festa de Carnestoltes per classes, se'ls
explicarà tot el que s'hi farà i se'ls animarà a venir. També es farà xocolatada i melindros. En
Carles proposa que els de 6è s'encarreguin de fer la xocolatada i servir-la i la matèria prima i
totes les despeses els hi pagarà l'Ampa. El grup dels de 6è ho miraran per saber que pujarà i
dir-ho a l'Ampa. En principi es queda que es farà així.
En quant al dia es parla de canviar-lo perquè és dijous llarder, s'hauria de fer però el dimecres o
el dijous. La Mar es cuidarà de mirar quines extraescolars hi ha per poder utilitzar el polivalent.
Es parla de donar premis pel karaoke o per les disfresses. De premi es proposa donar camisetes
de 6è i bolis, 10 i 10. Horaris, a 2/4 de 5, karaoke, música i caretes i a 2/6 de 6 xocolatada. La
Mar proposa donar diplomes. La comissió decidirà que es dóna de premi.
Per la festa de final de curs, la comissió de festes ha pensat fer tallers del món del cinema.
Tallers com: doblatge, kromakey, ciència ficció, stop motion... Un concurs de curts amb una
gala dels Oscars. Filmar el que facin i regala'ls-hi el cd. Es necessitaran ordinadors,
muntatge...s'ha d'acabar de decidir tot encara. Després també es podria fer zumba o salsa. S'ha
de contactar amb una monitora que ho faci.
4. Estat de les comissions.
Comissió de Festes. Tema agendes. Costen menys del que es va dir a l'altra reunió, menys de
3.-€. Es diu de fer un concurs per posar-hi un dibuix del guanyador a primera plana. Es
decideix que la comissió de festes es cuidarà d'aquest tema. Fins a finals de juny tenim temps
per demanar-les personalitzades amb el dibuix, per les agendes de l'any vinent.
Comissió de menjador. Tema amortització de Capgir. Els de Capgir no ens han pogut passar el
seu resum perquè tenen problemes informàtics. Ja ens ho passaran. En parlarem a la pròxima
reunió.
Comissió de llibres. Tema retarden els llibres i pagament. La gran majoria d'escoles ho fan
igual, el juny i el setembre, diu l'Eugènia. Però n'hi ha que no paguen fins que no està tot
entregat. Altres escoles ho socialitzen també com fem aquí. Avui dia ja han arribat tots els
llibres, no en falta cap. Però el retard ha estat important. En Dani proposa que es comprin
directament des de l'escola a l'editorial. La Carme diu que el problema de pagar directament és
que s'ha de pagar Iva. Quedem que s'anirà mirant a veure com es pot fer.
Es fa saber que els preus de la majoria d'Ampes és molt més car que la nostra, entre 20 i 40.-€ i
també els preus dels xandalls. Els xandalls se'n cuida en Pau, d'Esports Pau. Se li va dir que els
busqués més barats i se'n va cuidar directament
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Comissió de la Fapac. L'Anna comentarà el tema dels llibres a la Fapac per veure que ens
aconsellen.
6. Torn obert de paraula
En Ramon Roura, delegat de 5èA, no podrà assistir, ni treballar per l'Ampa durant un parell de
mesos, per la qual cosa s'accepta que la Susagna Solé el substitueixi voluntàriament. S'afegeix
a la comissió de festes.
Tema canvi de cicle. En Carles ens comunica que el director li va dir que els pares que
volguessin parlar sobre aquest tema que ho fessin amb el seu tutor. Que de totes maneres
aquests canvi de cicle els alumnes els solen notar més. L'Anna i la Regina diuen que es senten
indignades pel tema aquest, perquè els nens passen d'un mètode innovador a P5 a un mètode
tradicional a 1er. Que el canvi és molt gran. Es decideix que en David i la Mar en parlaran al
Consell Escolar, a la pròxima reunió. També es decideix quedar amb el Sr. Ramon Ministral,
els delegats de 1er i aquells delegats que també tenen fills a primer. S'enviarà mail informant
de dia i hora.
En Jorge ens diu que li preocupa l'estat de la seguretat de l'escola, sobretot pels moments
actuals. S'hauria de parlar perquè s'hi faci alguna cosa. Es parla també, per exemple, que la
porta d'entrada al pati sempre està oberta i pot entrar qualsevol lliurement. Es diu de posar-hi
una planxa perquè no es pugui obrir. Es decideix parlar d'aquest tema amb el director, Sr.
Ramon Ministral.

 Pròxima reunió de l’AMPA: dilluns, 16 de febrer a les 21 h.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 23:05 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.
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