Acta número 42: 15 de desembre de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 42
Data: 15/12/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l'Ampa de l'Escola Dr. Sobrequés
Hi assisteixen:
1. Dani Talavera
3. Regina Sureda
5. Fina Serrano
7. Cristina Márquez
9. Mònica Costa
11. Lídia Moreno
13. Rafel Montero

2. David Massegur
4. Mar Vega
6. Judith Frigolé
8. Manel Quesada
10. Sílvia Fernández
12. Carles Bou
14.

S’han excusat d’assistir:
1. M. del Mar Domínguez
3. Teia Puigvert
5. Eva Moreno

2. Jordi Juanhuix
4. Eugènia Pastor
6. Carme Cabezas

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior.
Explicació de la reunió de constitució del Consell Escolar.
Treball de les comissions.
Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió. Acords.
1. Aprovació de l'última acta.
S'aprova l'acta del mes de novembre sense cap esmena.
2. Explicació de la reunió de constitució del Consell Escolar
Hi ha adjunts a aquesta acta els fulls del resum de la Mar Vega que va assistir a la citada reunió
com a representant de l'Ampa.
Es fa esment a les votacions per elegir els representants del Consell Escolar de l'escola. Van
votar dels 42 professors, 39, un 99%. i de mares i pares de 774, 116 van votar, un 14%.

El/ La Secretàri/a:

El President:

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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3. Estat de les comissions
Comissió Comunicació.- Carles ens explica com repartim a comunicació el fet d'informar amb
paper o via mail. Bàsicament en funció de la importància del que hàgim de comunicar. En
paper ho veu tothom, encara hi ha molta gent que no utilitzen la missatgeria electrònica.
Fapac- Necessitem més informació i està més connectats amb la Fapac que ens poden ser de
molta ajuda. En David Massegur serà l'encarregat de fer-ho.
Comissió Menjador.- Tema amortització Capgir- Carles diu que s'ha de mirar que queda per
amortitzar a Capgir. Hi ha un compte amb diners per a aquesta funció, però s'ha de comprovar
perquè potser hi guardem masses diners i en podríem disposar.
Tema Semàfor – Es va anar a comprovar-ho i no els va semblar tant exagerat com es diu.
Deixen sortir depenent de com ha anat. Es diu que amb el semàfor ha millorat la convivència a
l'hora del dinar, que es pot parlar, no hi ha tants de crits. Sembla que no seria tant negatiu com
es deia.
El menjar es pot repetir sense problema. Els de la comissió de menjador s'hi presenten sense
avisar, de sorpresa. Uns dies els pares i mares podran anar a dinar-hi com l'any passat.
A la reunió del menjador els van explicar tot el funcionament, organització, monitors....tots
tenen la titulació necessària i també han fet els primers auxilis.
Comissió financera.- Eva Moreno no s'hi pot dedicar i surt d'aquesta comissió. La Mònica
Costa s'ofereix per ajudar a la comissió. La Mar Vega també per ajuts auxiliars.
4. Torn obert de paraula.
La Sílvia F. defensa que no repartiria les agendes perquè surten massa cares. Surten a 6-7.-€.
Es parla que el que decideix el tema de les agendes és el Sr. Ramón Ministral. Es compra a
Hiperescola. Mirarem de millorar preus d'agendes i folis. Es defensa que és important per
l'escola que li proporcionem les agendes i els folis, perquè és una despesa important. La Regina
diu que s'han de buscar ofertes millors. En David M diu que també hauríem de fer altres coses
apart d'agendes i folis. La Sílvia F es compromet a assabentar-se dels preus de les agendes i
folis.
La Sílvia F. ens diu que troba que el pas de P5 a 1r no es porta bé. Que falta comunicació entre
els professors de P3-P4-P5 i els de primària. En Dani T. també comenta un tema d'una
substituta que va fer un informe molt malament i l'escola no el tenia. Es diu que els nens de P5
a 1r es troben de cop que han de saber la lletra lligada i no estan preparats. En Manel Q.
proposa de dir-ho des de l'Ampa a l'Escola, que ens sembla que hi ha una algun problema de
comunicació entre infantil i primària i que tenim vàries queixes de pares. Que s'ha notat un
canvi important. La Mònica ens diu que no ha notat tant de canvi en això, sinó potser en el
nombre d'alumnes d'algunes classes, que han passat de 16 a 27. Es comenta que sembla que hi
ha la tendència que cada vegada més alumnes per menys professors, que s'haurà d'exposar a
l'escola.
La Cristina pregunta si al final per Carnestoltes organitzarem alguna festa com es va dir. Es
decideix que sí que es pot fer, els de 6è muntarien el bar. Es proposa una data: el 12 de febrer
de 2/4 de 5 a 7 hores. Es diu que s'haurà de consultar amb el Sr. Ramón Ministral.
El/ La Secretàri/a:

El President:

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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La Sílvia comenta com a nova idea que també es podria fer alguna cosa per Sant Jordi. No
s'arriba a cap concreció.

 Pròxima reunió de l’AMPA: dimarts, 20 de gener a les 21 h.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 23:05 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President:

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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