Acta número 29: 30 de setembre de 2013

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 29
Data: 30/09/2013
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Mar Vega
3. Lluïsa Batallé
5. Karina Rivas
7. Carme Cabezas
9. Ma. José Jiménez
11. Teresa Tremoleda
13. Anna Iglesias
15. Judith Frigolé
17. Sergi Cortijo
19. Carles Bou

2. Cristina Martínez
4. Elena Cicres
6. Manel Quesada
8. Olga Rubirola
10. Esther Rodríguez
12. Montse Planella
14. Eva Moreno
16. Sión Castillo
18. Angie López
20. Francisco Lanzas

S’han excusat d’assistir:
1. Teia Puigvert
3. Xavier Soy
5. Carme Tarrenchs
7. Emili Gispert
9. Salvador Fàbrega

2.
4.
6.
8.

Almudena Montenegro
Anna López
Marta Granés
Anna Delgado

Ordre del dia:
1. Esmenes i aprovació de l'última acta.
2. Valoració venda de llibres.
3. Llista de socis.
4. Menjador.
5. Consell escolar 24/09/13.
6. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió. Acords
1. Aprovació de l'última acta.
S’aprova l’acta de la reunió del mes de juny.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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2. Valoració venda de llibres.
Aquest any només s’ha realitzat la venda de llibres ( i no de material escolar) amb la mateixa
distribuïdora de l’any passat (Comercial Girona de Llibreries) i de nou no hem quedat contents
amb el seu servei i la venda ha tornat ha comportat molts problemes. En primer lloc només
van enviar un venedor per atendre i a més a més força gent que va venir el mes de juliol a
recollir la comanda es va trobar que li mancaven llibres, amb la qual cosa, van quedar
comandes complertes de llibres sense recollir (gent que desprès va venir al setembre) i famílies
sense la comanda complerta al juliol. L’empresa no mereix la nostra confiança per la qual cosa
es decideix que aquest nou curs es crearà una comissió de “venda de llibres”.
3. Llista de socis.
El tresorer ens comenta que no ha estat gens fàcil quadrar tots els diferents pagaments que
realitzen les famílies al compte de l’AMPA (material escolar, llibres socialitzats, quota AMPA,
extraescolars...), ja que a part de les diferents quanties hi ha errors de quantitats, diferents
formes de pagament, famílies que no han pagat...
En Manel un cop estigui tot quadrat ens enviarà als delegats/des un llistat amb les famílies que
no han realitzat el pagament i es parlarà amb en Ramon, el director de l’escola, ja que ell
coneix segurament la situació particular d’aquestes famílies.
En un principi hi ha 538 socis i 38 famílies no sòcies de l’AMPA.
4. Menjador.
S’ha renovat el contracte amb l’empresa que porta el servei de menjador “CAPGIR” un any
més. També com cada any s’ha presentat el “Pla de Funcionament del Servei de Menjador
Escolar” al Consell Comarcal i a la Generalitat.
S’estableixen quatre torns de menjador:
1r. Torn: A les 12h 30: alumnes de parvulari
2n. Torn: A les 13h 30: alumnes de primer, segon i tercer
3r. Torn: A les 14:15: alumnes de quart, cinquè i sisè
4t. Torn: A les 15:00: alumnes del SI la Miquela.
Per aquest curs s’han mantingut els preus del menú de l’any passat, és a dir, 5,40 € pels
alumnes fixos i 6,10 € pels alumnes eventuals.
El número de monitors de menjador és de 16 + coordinadora.
Aquest any caldrà renovar membres de la comissió de menjador.
L’Esther, membre de la comissió de menjador, ha anat un parell de vegades a veure com anava
el funcionament de menjador, ens comenta que el temps de dinar és molt justet, el menjar
correcte.
També han començat a fer estudi. En un principi són tres torns d’estudi: dos grups de 6è, un
grup de 4t i 5è i un grup de 3è. Les monitores que fan estudi són estudiants de mestres.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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5. Consell Escolar.
La presidenta, en absència de la Carme Tarrenchs, que no ha pogut assistir a la reunió d’avui,
ens explica els temes que es van tractar en el Consell Escolar del dia 24 de setembre:
•

•
•
•

Plantilla, grups, alumnes, organització del curs 13-14: Som una escola de 566
alumnes (205 d’infantil i 361 de primària), repartits en 25 grups (9 d’infantil i
16 de primària). Tots els cursos tenen 3 línies menys tercer i cinquè que tenen
només dues. La plantilla total de professors és de 34,5. L’equip directiu està
format pel director (Ramon Ministral), el cap d’Estudis (Glòria Casas) i el
Secretari (Narcís Xabadia). També tenim TEI, 1 administratiu i una conserge.
Es va presentar el Pla de funcionament del Menjador Escolar 13-14.
La memòria del curs 2012-2013.
Les sortides i colònies que es realitzaran durant el curs.

6. Torn obert de paraula.
La presidenta demana com ha quedat el tema extraescolars i la comissió ens explica que el
període de repesca de setembre ja està tancat, el tema del pagament de les assegurances ha estat
correcte i no ha comportat cap problema. S’han anul·lat les activitats d’escacs, tablets i ioga.
La Carme comenta que cal passar la llista a TOT OCI dels nens que fan extraescolars, però que
a partir de tercer l’escola considera que ja poden marxar sols. Tots pensen que a tercer encara
són petits.
Aprofitant aquest tema i veien que en la reunió hi ha nous delegats, tot i que la presentació
d’ells serà la propera reunió els expliquem les diferents comissions que hi ha de l’AMPA.
La Ma. José comenta que potser seria bo subvencionar llibres socialitzats per a l’escola, perquè
sembla que alguna editorial és molt dolenta i cauen ràpid les fulles i cal posar grapes als llibres.
Es descarta l’oferiment perquè l’escola ja rep subvencions per a la socialització de llibres.
Les delegades de sisè proposen realitzar una bicicletada popular per aconseguir diners pel
viatge de fi de curs i ens demanen col·laboració. Quan tinguin més clara la idea ens la tornaran
a explicar i ho estudiarem. En un principi a tothom li sembla bé, però sempre i quan es
mantingui la sortida de cada any de l’AMPA.
La Carme ens proposa de part de l’Eva Bonany que es qui porta el tema dels nens/es que fan
natació a la piscina de Salt, si els nens de l’escola bressol interessats en fer el curset poden
gaudir del descompte com si fossin socis AMPA, ja que la llar de Bescanó no en té
d’associació. Per part de la FAPAC no hi ha cap inconvenient. Nosaltres tampoc posem cap
impediment, però se’ls cobrarà una quota AMPA de 3 o 4 euros.
Es proposa la data de 8 de novembre per celebrar la propera assemblea general de socis.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 21 d’octubre a les 21 h.

I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 22:15 h. del mateix dia de la qual,
com a Secretaria, estenc aquesta acta.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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