ACTA REUNIÓ AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Acta núm 85.
Data: Dijous 21 de novembre de 2019
Hora: 20:30h
Lloc: Sala AMPA
Convocats: Delegats i delegades de l’escola Dr. Sobrequés.
Assistents: Cristina Masferrer, Anna Guillaumet, Anna Massegur, Isabel Cano, Carla Soria, Sandra
Cazalla, Emma Donaire, Marta Pérez Galay, Toni Serrano, Susan Powell, Helena Bosch Cana i Anna
Ramió Prat.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta anterior.
2. Seguiment dels acords:
a. Proposar el canvi de nom d’AMPA a AFA en la reunió de l'assemblea general de famílies.
RESPONSABLE: Presidenta i secretària. PENDENT. Es decideix que el mateix dia de l’assemblea
es farà una convocatòria extraordinària per canviar els estatuts.
b. L’any vinent s’aconsella tornar a fer la formació de l’aparell d’antiennuagament per si hi ha
canvis en el monitoratge. Responsable: AMPA. PENDENT.
c. L’AMPA enviarà a la Glòria la informació perquè s’envii a través dels correus que té l’escola a
totes les famílies. RESPONSABLE: AMPA. FET
d. Es decideix que s’enviaran el buidatge dels resultats del Servei de menjador amb el Xevi de
Capgir per a què tingui la informació. RESPONSABLE: Comissió de menjador. FET
e. S’enviarà la gràfica dels resultats del Servei de menjador a les famílies a través del whatsapp.
RESPONSABLE: Anna Massegur. FET.
f.

S’enviarà un formulari amb preguntes del temes d’interès perquè parli la Glòria RESPONSABLE:
Anna Massegur. FET.

g. Decidir qui fa el suport i relleu a la comissió de piscina. PENDENT.

3. Valoració de la festa de la Castanyada.
a. Més quantitat i qualitat de les castanyes. Es van acabar aviat.
b. Es valora molt positivament l’Animador Jaume Barris. Pendent pagar l’animador.
4. Traspàs d’informació de la proposta per al pati de davant de l’escola.
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a. S’estan fent reunions per valorar quins recursos es posaran al pati de davant. Serà una
despesa econòmica elevada i per tant, quan es tingui la quantitat exacte es tornarà a
portar a la reunió per aprovar o no la despesa.
5. Posar data per a l’assemblea general de l’AMPA.
Es proposa el dimarts 17 de desembre.
19:00h. Xerrada informativa de la direcció de l’escola.
20:00h. Assemblea General.
20:30h. Canvi d’estatuts.
6. Estat de les comissions.
Res a destacar.
7. Decidir si es fa alguna festa per Nadal.
La comissió de festes es reuneix la setmana vinent per fer propostes. Des de l’Ampa han sortit
propostes per Nadal: fer jocs de taula (Via Lúdica) i xocolatada, tallers de fanalet, espelmes,
decoració nadalenca.
Data proposada: divendres 13 de desembre.Si es fa, caldrà fer cartell per a la difusió.
8. Col·laboració de l’AMPA amb la Marató de Tv3.
Xocolatada per a la Marató. No portis berenar, col·labora amb la Marató.
Es demanarà si Capgir vol col·laborar amb la xocolatada.
L’AMPA pagarà els melindros.
9. Anàlisi de l’enquesta formulada a les famílies sobre el temes que interessen de l’escola per
traspassar a direcció.
Se li proposen els tres temes més votats:
- Metodologies educatives que es duen a terme a l’escola.
- Com es gestiona el bullying a l’escola.
- Com s’aborda l’educació emocional.
10. Valorar la proposta d’alçadors pels autocars.
La legislació és molt ambigua i no parla de menors de 3 anys. No hi ha cap alçador homologat per a
utilitzar en els autocars.
La Glòria ens va dir que l’escola sempre contracta autocars de 3 anclatges i demanaria informació a
l’empresa.
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La Sandra també preguntarà a una empresa d’autocars sobre la legislatura.
11. Torn obert de preguntes.
Es faria la proposta des de l’AMPA, de xerrades informatives amb inscripció prèvia per assegurar
l’assistència i si es dur a terme o no el taller. (educació emocional, matemàtiques, noves
tecnologies, com abordar el sexe amb els infants).
Inquietud d’una família ja que el seu fill no ha pogut esmorzar a l’hora del pati perquè no havia
acabat la feina de l’aula i l’han fet acabar durant el pati. Es demana si és una norma general o
només d’un professor/a. Sembla que no es coneix cap altra cas i per tant, s’aconsella que la
família parli directament amb el mestra/a.
Es planteja la pregunta de com es gestiona si un servei d’extraescolar fa vaga, i es respon que en
principi amb el propi proveïdor.
ACORDS:
- Preguntar a una empresa d’autocars sobre la legislació vigent d’alçadors per infants.
RESPONSABLE: Sandra Cazalla.
Sense res més a tractar, la presidenta aixequen la sessió a les 21:30h del mateix dia, de la qual, com
a secretària, estenc aquesta acta.

