Acta número 51: 14 de desembre del 2015

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 51
Data: 14/12/2015
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1. Carles Bou
3. Anna Masó
5. Susanna Moner
7. Sílvia Sancho
9. Cristina Bota
11. Cristina Bofill
13. Lídia Moreno

2. David Massegur
4. David Poblete
6. Jordi Gras
8. Anna Iglesias
10. Dani Talavera
12. Anna Iglesias
14. Marta Dilmé

S’han excusat d’assistir:
1. Ma. Del Mar Domínguez
3. Regina Sureda
5. David Poblete
7. Jorge Voss
9. Sandra Agea
11. Cristina Capel
13. Neus Márquez

2. Silvia Fernàndez Ruiz
4. Fina Serrano
6. Iago Robles
8. Dolors Delgado
10. Cristina Márquez
12. Laura Graupera
14.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta
2. Estat de les comissions
3. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió. Acords.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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1. Aprovació de l'última acta.
S'aprova l’acte anterior del mes de novembre sense cap esmena.
2. Estat de les comissions:
Informem que hem creat uns correus nous i així cada comissió tindrà el seu correu
electrònic corresponent. Es comenta també que hi ha un problema amb el tema de
ingressos o benefici de qualsevol associació pugui tenir . Tot i que L’Ampa el que
ingressa es just per pagar. Si es fa tema de venta de roses per sant Jordi o altres coses
s’ha de mirar bé temes d’Iva, Irpf, etc. En David comenta que el tema d’extraescolars es
faràn els tràmits i les inscripcions directament amb els proveïdors. I així els de la
comissió podràn dedicar-se més a altres coses de més interés.
L’Anna Masó de la comissió de piscina comenta que tenim un problema. El tema es que
nens de la llar d’infants aprofiten els descomptes del 50 % que ofereix l’ampa si ets soci.
Aquests a la qüota de piscina pagaven 3 euros més( per no ser soci de l’ampa) . Mirem
els Estatuts i posa que no es admisible. Per tant no podem admetre gent que no formi
part de l’ampa o que siguin de la llar d’infants. El motiu pel qual no els podem admetre
és perquè aquests nens no formen part de la nostra escola i per tant, en cas que els passés
alguna cosa, no quedarien coberts per la nostra assegurança.
Es comenta de simplificar-li la feina a l’Anna, i poder gestionar el tema d’extraescolars
de piscina directament amb en Xevi. Quedem hem que es parlarà amb en Xevi per
solucionar aquest tema i per veure si hi ha una manera de fer les inscripcions
directament amb ells.

3. Torn obert de paraula:
Es comenta que a la web de l’Ampa tindrem un calendari, per tenir anotat totes les
activitats que hi ha previstes fer durant tot l’any. S’accepta que els pares i mares que
vulguin venir a les reunions que organitza l’Ampa i puguin assistir.
Es presenta una proposta d’Àngels Martí d’ETIC, psicòloga. Es un taller per a pares i
mares que ofereix un espai de diàleg, d’intercanvi, reflexió i treball, orientat a
l’adquisició de recursos i habilitats per gaudir de la relació amb els nostres fills i filles, a
partir de jocs i dinàmiques vivencials, i també compartint la quotidianitat i les
experiències amb que ens trobem tots. Quedem em que un cop estigui formada i sòlida
la nova comissió families en veu, es parlarà d’aquests tallers per poder-los posar en
marxa si convé.
Es comenta que falta un logo específic que representi l’ampa de l’escola Dr. Sobrequés,
i es vol demanar que tots els nens/as de l’escola a partir de primària tinguin la
possibilitat de presentar un dibuix al respecte . El guanyador serà el logo que farem
servir a la nostra escola. La Lídia comenta que van tenir una reunió amb les
encarregades del menjador i van establir un protocol. A partir d’ara tant cuinera com
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monitora sabrán qui anirà a fer control. Per tant si algú de l’Ampa o qualsevol pare/mare
vol anar a fer visita al menjador primer de tot s’ha d’avisar a algú de la comissió del
menjador (Lidia).
El President Carles Bou, comenta que va presentar un documental sobre la díabetis i que
es va recaudar uns 500 euros per la Marató, amb les activitats que es van dur a terme al
Casal dels Avis el passat diumenge.
Per finalitzar, es diu que les tardes de tertúlies començaran al gener, i serán els dilluns a
les 3h de la tarda.

Pròxima reunió de l’AMPA: dimarts, 19 de Gener a les 20.30 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:25 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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