Acta número 35: 17 de març de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 35
Data: 17/03/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Anna Masó
3. Mar Vega
5. Lluïsa Batallé
7. Sergi Cortijo
9. Carme Cabezas
11. Carme Tarrenchs
13. Francisco Lanzas

2. Iago Robles Rodríguez
4. Manel Quesada
6. Elena Cicres
8. Sión Castillo
10. Mònica Costa
12. Ma. José Jiménez
14. Montse Planella

S’han excusat d’assistir:
1. Teia Puigvert
3. Cristina Martínez
5. Angie López
7. Anna López
9. Anna Iglesias

2. Almudena Montenegro
4. Judith Frigolé
6. Dani Talavera
8. Carles Bou
10. Eva Moreno

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta.
2. Nous delegats P3A i 4tB.
3. Preelecció càrrec vicepresidència.
4. Data Assemblea.
5. Propostes Casal Setmana Santa.
6. Excursió AMPA.
7. Estat comissions.
8. Torn obert de paraula.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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Desenvolupament de la sessió. Acords
1. Aprovació de l'última acta.
S’aprova l’acta de la reunió del mes de febrer sense cap esmena.
2. Nous delegats P3A i 4tB .
La presidenta ens comenta que abans de la nostra reunió s’havia convocat als pares/mares de
P3A i de 4tB per triar nou delegat davant les renúncies dels anteriors delegats.
A la reunió de P3A ha sortit delegat Iago Robles Rodríguez, que avui ja assisteix a la reunió.
A la reunió de 4tB només s’ha presentat un pare, amb la qual cosa, ja que no s’ha presentat
voluntari a ser delegat de curs, es decideix tornar a fer una reunió de mares/pares un altre dia,
ja que sembla que podria ser que el paper de convocatòria de la reunió s’hagi repartit als
alumnes avui mateix.
3. Preelecció càrrec vicepresidència.
Aquest punt de l’ordre del dia queda posposat fins que tinguem tots els delegats.
4. Data Assemblea.
Aquest punt també queda posposat fins que tinguem tots els delegats.
5. Propostes Casal Setmana Santa.
La presidenta ens explica que aquest any tenim dues propostes de casal per a Infantil.
Aquestes propostes s’han avançat per correu electrònic a tots els delegats/des perquè
estiguessin al cas avui.
Un es de l’entitat Maliq amb una oferta només de matins i per a nens/nenes d’infantil (P3-P4P5).
I l’altre amb l’empresa TOTOCI que té diferents opcions d’horaris matí/tarda i l’opció de triar
menjador. Aquesta entitat ens ha rebaixat els preus que ens havia donat anteriorment.
Es decideix oferir les dues propostes a totes les famílies d’infantil i fer un escrit explicatiu que
es repartirà als alumnes perquè quedi clar que no es poden barrejar opcions entre casals.
Adjuntem a l’acta les dues propostes de les entitats més l’escrit que es repartirà a les famílies.
6. Excursió AMPA.
L’excursió estava programada pel dia 11 de maig però per problemes amb el parc, es canvia la
data al 18 de maig. L’excursió és al parc arqueològic-poblat neolític la Draga (Banyoles).
La comissió ens ensenya el full que han preparat per lliurar a les famílies i es decideix que es
repartirà desprès de les vacances de Setmana Santa.
S’adjunta full a l’acta.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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7. Estat comissions.
Comissió menjador: Ja s’han programat les dues dates per a les visites de menjador de les
famílies que vulguin i ho demanin.
Dia: 25/03- famílies d’infantil.
Dia:
- famílies de primària.
Es podran programar 2 dies més.
Hi ha hagut queixes que la verdura és congelada i que caldria que fos al buit i que hi ha massa
fregits al menú.
També que mentre la porta està oberta hi ha nens jugant al sorral de davant de l’escola i no hi
ha monitors.
La comissió de menjador ha perdut 2 membres degut a les renúncies dels delegats de P3A i de
4tB.
Hem buscat el tema de la setmana de 4 dies de fregits i no ho hem trobat en cap dels dos menús
anterior ni en el del mes de març.
La Sion ens explica que la cuina està molt neta. Que si que hi ha soroll al menjador, tema
normal amb tants nens/es i que si que fan servir tovallons. Es fa que els nens es rentin les
mans.
Comissió web : Cal enviar els continguts que volem que surtin al web de les diferents
comissions. S’haurà d’enviar a la Judith abans de Setmana Santa.
Comissió extraescolars: La Carme Tarenchs ens comenta que la professora de rítmica, l’Aida
no té clau per guardar el seu material. També ens comenta que ha hagut un canvi de monitora.
La Carme, presidenta, comenta que la reunió de benvinguda als nous alumnes de P3 serà el 30
de maig, per tant, cal preparar l’exposició de les extraescolars que s’oferiran el proper curs
escolar 14-15.
8. Torn obert de paraula.
La Carme Tarrenchs ens explica breument com va anar la reunió del Consell Escolar del dia 19
de febrer:
-S’ha jubilat una professora, la Celia.
-Es rebutja la sentència del 25% de més classes en castellà i el proper curs escolar no es
canviaran els llibres.
-Es liquiden les comptes i es presenta el pressupost.
-Referent al tema piscina que fan els de segon curs on l’ajuntament paga l’autobús i la resta ho
paguen les famílies en dos terminis, aquest curs s’ha rebut un ajut de 300 €, per la qual cosa, el
segon pagament de les famílies sortirà millor de preu.
-Preinscripció de P3, es faran dues línies, ja que hi ha uns 45 nens.
-A 2/4 de 5 no es pot quedar gent al pati de l’escola, en Ramon diu que per motius de seguretat.
I la Carme els va comentar la nostra queixa del preu de la sortida de teatre a Bescanó, i la
resposta de l’escola va ser que ja eren conscients però que la companyia i les obres eren molt
bones.
La presidenta ens explica que el dia 19/03 hi ha una jornada sobre la LOMCE que organitza la
FAPAC per si algú està interessat en assistir-hi.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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La Carme Tarrenchs ens comenta que ha presentat una proposta a l’aparellador de l’ajuntament
sobre el c/ Joan Miró i la porta d’entrada a l’escola d’aquell carrer. S’adjunta a l’acta dibuix
del carrer lliurat a l’ajuntament. Proposta relacionada amb la nostra continua petició del
tancament del carrer de davant de la porta principal de l’escola, Pl. de les Nacions.

•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 14 d’abril a les 21 h.

I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 22:45 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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