Acta número 40: 20 d’octubre de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 40
Data: 20/10/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Ma. del Mar Domínguez
3. Jordi Juanhuix
5. Anna Masó
7. Almudena Montenegro
9. Regina Sureda
11. Judith Frigolé
13. Manel Quesada
15. Mònica Costa
17. Lidia Moreno
19. Carles Bou
21. Rafel Montero
23. Ma. José Jiménez
S’han excusat d’assistir:
1. Teia Puigvert
3. Anna López

2. David Massegur
4. Iago Robles
6. Dani Talavera
8. Mar Vega
10. Fina Serrano
12. Cristina Márquez
14. Carme Cabezas
16. Eva Moreno
18. Ramon Roura
20. Sílvia Fernández
22. Eugenia Pastor

2. Jorge Rodríguez
4.

Ordre del dia:
1.
Aprovació de l’acta anterior.
2.
Preparació Assemblea general 7/11/14.
3.
Estat de comptes curs 13/14.
4.
Pressupost curs 14/15.
5.
Explicació consell escolar 30/09/14.
6.
Tema: tancament carrer de davant de l’escola-ajuntament.
7.
Torn obert de paraula.
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Es trasllada la reunió a la biblioteca de l’escola ja que abans de començar, un membre de
l’entitat Suara (la Sra. Carme Riu) ens ve a parlar del Servei Local d’orientació familiar i, en
concret, de les xerrades de l’escola de Mares i Pares que organitzarà la Diputació a Bescanó.
Ens explica que aquestes xerrades són totes gratuïtes.
En primer lloc ens explica en què consisteix aquest servei d’orientació familiar (SLOF), ens
diu que és un programa d’orientació i assessorament a mares i pares, amb l’objectiu
d’incrementar la qualitat de vida familiar. És un programa de suport a les famílies. Es porta a
terme des de l’escola de Mares i Pares, que és un espai on es fan trobades per millorar
l’educació dels fills, on es poden aprendre tècniques i sobretot compartir dubtes i experiències
entre els assistents. A vegades són temes preparats però es prioritza el dia a dia de la família
(hàbits, valors, conflictes diaris...). Adreçat a famílies amb fills de 0 a 18 anys.
També es troba en l’SLOF el Servei d’Atenció Individualitzada, que ja és un espai on es
tracten temes particulars i assessorament més personalitzat.
I per últim, ens parla del lloc d’assessorament virtual: www.sloftdiputaciogirona.cat , on
trobarem documents, articles, materials que es donen a les escoles, etc.
A Bescanó l’escola de Mares i Pares començarà el dilluns 27 d’octubre a les 8 del vespre al
Hotel d’Entitats. Són 15 sessions, 1 sessió cada 15 dies. I a més a més, s’oferiran 3 xerrades al
municipi obertes a tothom que vulgui assistir-hi que tractaran sobre temes d’interès de la
comunitat educativa.
La Carme ens agraeix que fem difusió del programa des de l’AMPA i ens anima a tots a
assistir-hi.
A les 21:30 comença la reunió de la Junta.
Desenvolupament de la sessió. Acords
1. Aprovació de l'última acta.
S’aprova l’acta de la reunió del mes de setembre sense cap esmena.
2. Preparació Assemblea general 7/11/14.
L’assemblea general de tots els socis està programada per divendres 7 de novembre, a les 20:00
en primera convocatòria, 20:30 hores en segona.
S’aprova l’ordre del dia de l’assemblea:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea general passada.
2. Informe de la Presidència.
3. Aprovació dels comptes del curs passat (13-14).
4. Aprovació dels nous delegats i dels nous càrrecs de la Junta Directiva: president,
vicepresidenta i secretària.
5. Nous projectes curs actual.
6. Aprovació del pressupost per al proper curs (14-15).
7. Torn obert de paraula.
Es decideix fer la convocatòria de reunió mitjançant correu electrònic a les famílies
(s’encarregarà la secretària de fer arribar l’ordre del dia a en Manel perquè la passi a les
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famílies). També es lliurarà en paper per aquelles famílies que no disposen de correu
electrònic.
La Secretària també s’encarregarà d’avisar a en Ramon de la data de la reunió.
3. Estat de comptes curs 13/14.
En Manel, tresorer, ens reparteix les fulles per explicar-nos com s’ha tancat el pressupost del
curs passat, a data 31/08/2014.
Degut a aquest tema de dates costa molt que sempre quedi tot ben quadrat.
Ens explica que s’ha anul·lat el compte general de la Caixa i s’ha traspassat al Banc Sabadell.
Manquen famílies que encara no han pagat la quota de material i llibres socialitzats. També
manquen les quotes de socis pagades a Llibrestext que encara no ens ha fet el pagament.
La Carme explica com funciona el tema de les beques de menjador: el Consell Comarcal
pagava una subvenció pel nen/a que es quedava a menjador, independentment de si el nen es
quedava a dinar o no (tot i que en Ramon els hi passava la llista cada mes amb els nens i dies
reals que es quedava cada nen). El Consell Comarcal sempre pagava el total. Ara no, ara ja
paga realment el que toca.
Manel explica que encara manca la subvenció de l’empresa de menjador, així com la subvenció
de l’ajuntament.
S’aproven els comptes presentats pel tresorer. S’adjunten en paper a l’acta.
4. Pressupost curs 14/15.
El tresorer ens explica que hi ha famílies que no han pagat la quota AMPA aquest curs escolar i
que tenen l’agenda escolar, el paquet de folis...etc. Passarà una llista als delegats de classe
perquè passin la informació a aquestes famílies i reclamin el preu de l’agenda i el paquet de
folis. De la part corresponen a material i llibres socialitzats s’encarregarà l’escola.
Es torna a comentar que a les famílies els hi manca informació de tot el que es realitza a
l’AMPA i de tota la feina que es dur a terme. Seria bo fer correus electrònics a les famílies
amb missatges curts explicant totes aquestes tasques, correus educatius...
Això fa que entre tots s’arribi a l’acord que la propera quota AMPA es cobri durant el mes de
maig per facilitar la tasca a l’hora de quadrar el nombre de socis amb les avantatges que tindran
(descompte activitats extraescolars, agendes, paquet de folis, descomptes botigues...). Tothom
està d’acord.
La quota no s’ha pujat des del 2011 i es creu convenient una pujada a 15 euros. Hi ha delegats
que no estan d’acord en la pujada, però la majoria vota a favor. Per tant, es decideix, afegir-ho
a l’ordre del dia de l’Assemblea general, ja que ha de ser l’assemblea qui adopti i aprovi la
pujada de quota.
El tresorer ens explica que ens enviarà via correu electrònic els pressupostos curs 14-15.

5. Explicació consell escolar 30/09/14.
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L’Eva Moreno, representant de l’AMPA al Consell Escolar ens fa un resum de la reunió del dia
trenta:
Es va explicar la memòria del curs anterior (grups, classes, ràtios, etc...).
Aquest curs escolar l’escola té 542 alumnes.
Ens comenta que durant el mes de novembre hi haurà eleccions al consell escolar i que s’han
de renovar 2 membres de pares i mares. Canvia la meitat del Consell escolar. Els delegats
informaran a les famílies.
També van parlar del Pla de funcionament de menjador.
Es va lliurar un full amb la relació de sortides d’aquest curs escolar i es va parlar que cada
vegada són més les famílies a les que els hi costa pagar les excursions, però que des de l’escola
es fa un esforç perquè cap nen/a es quedi sense anar d’excursió.
També expliquen que aquest any també s’ofereix SEP per a altes capacitats.
A més a més s’han aconseguit més hores de l’EAP.
6. Tema: tancament carrer de davant de l’escola-ajuntament.
Ens expliquen que es veu que l’ajuntament té una subvenció per a la reorganització dels carrers
i que ha de realitzar les obres abans del 31 de desembre, però no se sap bé en què consisteix
aquesta reorganització.
7. Torn obert de paraula.
Una delegada comenta que com funciona el tema xandall de l’escola i si és obligatòria la
samarreta blanca, ja que es veu que algun professor de gimnàstica els reny si no porten la
samarreta blanca.
S’explica que el xandall és obligatori, el nou model que fa dos anys que funciona però que la
samarreta blanca en un principi no. De totes formes es decideix consultar-ho en la propera
reunió del consell escolar.
Hi ha queixes dels menús de menjador: molt de fregit, no hi ha mai vedella. S’ho apunta la
comissió de menjador que encara no han pogut fer reunió. També es parla del tema del
semàfor que es fa servir a menjador per controlar el soroll dels nens i que no agrada gaire.
També es comenta que no està bé que es donin catàlegs de propaganda de joguines a la porta
de l’escola.
I per últim, la Silvia comenta que voldria que féssim una petició a l’escola: que els alumnes
puguin portar a casa els exàmens que han fet perquè els pares els puguem veure. Es traslladarà
també la petició en el proper consell escolar.
 Propera reunió de l’AMPA: dimarts, 18 de novembre a les 21 h.
I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 23:45 h. del mateix dia de la qual,
com a Secretaria, estenc aquesta acta.
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