Acta número 46: 13 d'abril de 2015

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 46
Data: 13/04/2015
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1. Carles Bou
3. Eugènia Pastor
5. Almudena Montenegro
7. Mònica Costa
9. Carme Cabezas
11. Fina Serrano
13. Lídia Moreno

2. David Massegur
4. Anna Masó
6. Judith Frigolé
8. M.del Mar Domínguez
10. Sílvia Fernández
12. Eva Moreno
14. Regina Sureda

S’han excusat d’assistir:
1.
3.
5.
7.
9.

Iago Robles
Teia Puigvert
Jorge Rodríguez
Manel Quesada
Rafel Montero

2.
4.
6.
8.

Dani Talavera
Mar Vega
Cristina Márquez
Anna López

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

Aprovació de l’acta anterior.
Excursió final de curs.
Estat de les comissions.
Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió. Acords.
1. Aprovació de l'última acta.
S'aprova l'acta del mes d'abril sense cap esmena.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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2. Excursió de l'Ampa.
Hi ha 3 opcions, tal i com vam parlar a l'última reunió: Selva-aventura de Sant Hilari, però no
hi ha opció per P4 i P5, Catalunya en miniatura (preus afegits annexe), l'autobús l'hauria de
financiar l'Ampa i la Fundació Mona. Finalment es decideix per la Fundació Mona. Queda
pendent el dia, el 17, 24 o 31 de maig. La Fundació Mona dirà quin els va millor i la Sílvia ens
ho farà saber. Els preu serà de 6€ nens (Ampa) i 8€ els pares i mares.
Es decideix també que la festa fi de curs serà el dia 13 de juny.
3. Estat de les comissions.
Comissió extraescolars – Es reuniran per decidir el que es farà de cares a l'any vinent.
Possiblement s'ofertaran les que hi ha aquest any. En David M. Proposa enviar un missatge per
veure que els pot interessar als pares i mares. Hi ha una proposta de música pels més petits,
d'experimentació..
Hi torna ha haver queixes d'anglès, hi ha una mica de disbauxa, ja se'ls havia avisat
anteriorment.
En David diu que en Maties de Taewkondo, ha demanat per fer una exhibició a la festa, però ja
es va decidir que cada extraescolar l'últim dia fes portes obertes i ja està. La Sílvia proposa
d'escollir un dia i fer-ho a part. També es diu d'enviar mailing a tota l'escola per anunciar-les.
Es decideix que els d'extraescolars facin una reunió amb els proveïdors i decideixin que es fa.
Comissió Financera - Els d'aquesta comissió han de quedar pròximament. Mirar correus Fapac
i consultar per donar-nos d'alta pel 347. S'ha de fer ja el 347. La comissió ha de quedar per
coordinar-se.
Comissió menjador – Hi va haver una reunió amb motiu del mateix alumne conflictiu de
l'última vegada. Es van reunir la Comissió del menjador de l'Ampa més el representant extern i
el representant de l'Escola. Es va decidir expulsar del menjador aquest nen en concret. Primer
ja se l'havia expulsat 15 dies tal i com marca la normativa però vist que no s'ha solucionat el
problema se l'expulsa definitivament ja que no es tracta d'un servei obligatori.
Per la seva banda Capgir ha canviat la normativa de l'IVA. Els monitors no n'han de pagar i per
aquest motiu surt més bé i ens sobren diners. Què es fa amb aquests diners?, és molt difícil
retornar-los equitativament a tothom, per la qual cosa es demanen propostes. Són
aproximadament uns 800-900 €.
Propostes: 1- Ingressar-ho en el compte del menjador i deixar el tema per l'any vinent. 2Repartir-ho amb els nens que es queden a dinar en material. 3- Rebaixar la quota el maig i juny
d'aquest any. Finalment la comissió decidirà que és fa i ens ho comunicarà.
En quant al tema de portes obertes, va anar bé però hi va anar poca gent. Es van quedar 2
famílies d'infantil i 7 de primària a dinar.
En quant a les queixes del menjar, han pres nota i ho corregiran. Els nens poden repetir tant
com volen. La Sílvia comenta que quant arriba l'hora de repetir les últimes taules es queden
sense. Tot això ja s'ha parlat i es solucionarà. S'ha de comprovar si es compleix.
6. Torn obert de paraula
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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La Carme em diu que s'haurien d'actualitzar les actes de la pàgina web que no estan
actualitzades. Li asseguro que ho faré el més aviat possible.
També ens diu sobre la festa de disfresses, que s'havia decidit de premi donar caramels i no es
va fer. Comento que creia que a l'acta corresponent no ho posava.
Sobre el concurs de dibuix decidir si se'ls dóna premi o no. Ja havíem votat que no. Les bases
del concurs de dibuix estan a la web. La Carme diu que havíem d'haver inclòs l'escola també.
En Carles diu que el Sr. Ramón va dir que des de l'escola ja repassaran els dibuixos i si n'hi ha
algun fóra de lloc no l'inclouran. També hi ha la proposta que de l'Ampa només puguin votar
els que no tinguin fills que hi participin al concurs. Es diu que seria bo que hi posessin
pseudònim, es farà de cares a l'any vinent.
La Carme comenta que van anar a la trobada d'un dels grups que es presenten a les eleccions
municipals, concretament de Convergència i Unió i que els hi va comentar que es podrien
renovar les cadires i taules del menjador, que algunes estan molt malmeses, com a proposta
electoral si surten elegits com a nou govern.
Es va comentar també que preocupa els tema del psicòleg de l'escola, perquè no funciona prou
bé. Es va fer una carta al respecte, però ens van contestar que ja estava bé. Es va parlar de que
l'escola és molt gran i una sola persona no dóna l'abast i molts nens que potser necessiten una
orientació psicològica menys important queden sense aquest servei necessari per al seu
desenvolupament i només acaba arribant als que en tenen una necessitat més urgent. Faltaria un
psicòleg i estaria bé que l'Ampa el pogués pagar. Hi ha casos en que es fa. L'Anna M. proposa
preguntar al Sr. Ramón si aquest any han quedat casos de nens pendents d'anar de visita al
psicòleg. L'any passat es va preguntar i sí que hi havia casos que no hi havien pogut assistir. En
Carles diu que parlarà amb el director pel tema aquest del psicòleg de reforç, que pagaria
l'Ampa.

 Pròxima reunió de l’AMPA: dimarts, 19 de maig a les 21 h.

I sense res més a tractar, el Vicepresidenta aixeca la sessió a les 23:00 h. del mateix dia, de la
qual com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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