Acta número 44: 16 de febrer de 2015

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 44
Data: 16/02/2015
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.

Carles Bou
Rafel Montero
Cristina Màrquez
Mònica Costa

2. David Massegur
4. Mar Vega
6. Judith Frigolé

S’han excusat d’assistir:
1. M. del Mar Domínguez
3. Teia Puigvert
5. Iago Robles
7. Dani Talavera
9. Regina Sureda
11. Anna López
13. Eva Moreno

2. Jordi Juanhuix
4. Manel Quesada
6. Anna Masó
8. Alumdena Montenegro
10. Fina Serrano
12. Carme Cabezas
14. Lídia Moreno

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

Aprovació de l’acta anterior.
Casal Setmana Santa.
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 sense cap esmena.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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2. Casal de Setmana Santa
S'accepten les dues propostes de casal de Setmana Santa que s'han proposat. Adjuntem les
propostes al final de l'acta.
3. Estat de les comissions.
Comissió de menjador. Sobre el tema de les amortitzacions de Capgir, ens faltaria per
amortitzar a setembre de 2014 un total de 7.193,-€. Adjuntem full de Capgir amb tota la
informació.
El 5 i 6 i el 23 i 24 de març, hi haurà jornada de portes obertes, pels usuaris del menjador
perquè els pares que vulguin puguin anar a menjar-hi i a veure'n el funcionament.
En David pregunta que si n'hi han que no són usuaris i volen anar-hi també que han de fer.
Proposa que s'obri a tothom.
La Cristina ens comenta que fa 15 dies van anar-hi de sorpresa a dinar i els va semblar tot molt
correcte. El menjar estava calent i era bó. I els monitors també molt bé.
Comissió de comunicació. Nova aplicació que es diu IONotice. Per aplicar-ho a l'Ampa. En
parlem a la pròxima reunió.
També es proposa fer un grup de whatsapp de l'Ampa, per poder comunicar-nos més ràpida i
fàcilment. S'accepta i es decideix que el posi en funcionament la secretària de l'associació.
Comissió de financera. Com que no hi havia cap representant de financera es decideix parlar
de varis temes a la pròxima reunió. Tema de la retenció i de l'Iva que volen imposar sobre les
associacions i per tant també a les Ampes.
També es parla que s'hauria de començar a buscar algú que pogués substituir en Manel de cara
a l'any vinent que ell ja no estarà a l'Ampa. Així es podrà anar habituant i en Manel li podrà
anar ensenyant.
Comissió d'extraescolars. La Mar ens diu que hi hagut queixes de les professores d'anglès, que
trobaven les aules ocupades perquè les mestres feien entrevistes amb els pares. S'haurà de
mirar de solucionar-ho per la pròxima vegada.
La Cristina fa la proposta de fer zumba d'extraescolar per l'any vinent. Passaran l'oferta.
En David ens diu que creu que en el tema de les extraescolars, hi hauria d'haver contractes, no
hi ha un funcionament regulat. Proposa fer un conveni perquè s'hi hi ha contractes llavors hi ha
una responsabilitat. Es consultarà amb la Fapac i se'n parlarà a la pròxima reunió.
Comissió sortida. A la pròxima reunió se'n parlarà. S'ha fet una proposta de fer una ruta pel
poble guiada.
Comissió llibres. La Cristina ens diu que ens passaran una editorial que l'han informada que ha
funcionat molt bé i no han tingut problemes.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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Acta número 44: 16 de febrer de 2015

6. Torn obert de paraula
Es parla també d'un incident que hi va haver a l'escola, una nena es va fer un tall al cap i els
professors van creure que no era res i no van trucar als pares, però aquests han posat una
queixa a ensenyament perquè no els havien trucat. S'ha estat parlant de l'assegurança, que no
n'hi ha perquè ensenyament té un tracte amb la seguretat social i no es obligatori tenir mútua
per part de l'escola. L'Ampa sí que té l'assegurança de la Fapac i són nominals.
En Carles exposa que hi ha una proposta d'assegurança amb un pressupost de 5,33€ per nen. Es
decideix que no és necessària i és descarta. Es proposa que se li digui al Sr. Ramón Ministral
que qualsevol incident es posin en contacte amb els pares i que aquests decideixin que s'ha de
fer.
En Carles ens explica que hi va haver la reunió amb el Sr. Ramón Ministral pel tema de les
queixes en el canvi de cicle i que tot va anar bé. Que es va transmetre tranquil·litat per part de
l'escola i sembla que pròximament faran reunió les mestres de P5 i les de 1r per parlar-ne i
l'escola ho tindrà més en compte.

 Pròxima reunió de l’AMPA: dimarts, 17 de març a les 21 h.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:43 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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(segell de l’AMPA)

