Acta número 50: 18 de novembre 2015

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 50
Data: 18/11/2015
Horari: 20 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1. Carles Bou
3. Laura Graupera
5. Susanna Moner
7. Iago Robles
9. Cristina Capel
11. Cristina Bofill
13. Lídia Moreno
15. Anna Iglesias
17. Neus Màrquez
19. Susanna Moner

2. David Massegur
4. Cristina Márquez
6. Jordi Gras
8. Regina Sureda
10. Dani Talavera
12. Cristina Bota
14. Marta Dilmé
16. Sandra Agea
18. Dolors Delgado
20. Sílvia Sancho

S’han excusat d’assistir:
1. Ma. Del Mar Domínguez
3. Anna Masó Vidal
5. David Poblete

2. Silvia Fernàndez Ruiz
4. Fina Serrano
6.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta.
2. Parlament del Sr. Ramon Ministral.
3. Parlament de l’alcalde el Sr. Pere Lluis i la Sra. Teresa Prat.
4. Treball de comissions( si hi ha temps)
5. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió. Acords.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

1

______________________
(segell de l’AMPA)
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1. Aprovació de l'última acta.
S'aprova l’acte anterior del mes d’octubre sense cap esmena.

2. Parlament del Sr. Ramon Ministral:
El Sr. Ramon en primer lloc dona la benvinguda als nous delegats i comenta que sense
l’ampa i l’ajuntament l’escola no seria el que es ara. Els hi agraeix molt el tema de
renovació de cadires al menjador. Agraeix també la implicació de les famílies i en concret
dels delegats per la seva tasca que fan en cada comissió.
Comenta que l’escola es fa petita i que en un futur es preveu tenir dues escoles. I
comenta el Sr. Ramon que si un dia hi ha les dues escoles s’hauria de tenir en compte de
tenir un sol consell escolar que tingui el mateix projecte educatiu.

3. Parlament de l’alcalde el Sr. Pere Lluis i la Sra. Teresa Prat:
En primer lloc agraeix també tota la col.laboració i la feina que fa l’ampa. I donen la
benvinguda als nous delegats. Comenten que qualsevol cosa que necessitem podem
contar amb l’ajuntament. Un pare comenta que s’hauria de tenir un espai per treballar el
desenvolupament emocional, on els pares i mares poguessin compartir les seves
vivències i preocupacions. Així s’inicia un debat interessant sobre la participació de les
famílies a l’escola i de com podem implicar-nos més en l’educació dels nostres fills i
filles. Es comenta d’engegar una comissió que tingui com a objectiu donar veu als pares
i mares per tal de poder vehicular les queixes i conflictes que es puguin donar al llarg del
curs escolar i a la vegada poder crear un espai de trobada on poder compartir les nostres
inquietuts. Es proposa quedar un dilluns al mes a les 3h. i fer tertúlia o escola de pares i
mares. S’aprecia un gran interés i ganes de fer coses noves. Es comenta el tema de crear
una comissió d’afers socials, dedicat a les famílies que tinguin algun problema en el
diagnòstic del seu fill i per cobrir allà on la EAP no hi pot arribar. Seria un treball en
col.laboració amb serveis socials i ajuntament.

4. Treball de comissions:
No hi ha temps, i no es comenta res al respecte.
5. Precs i preguntes:
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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La Lidia Moreno de la comissió de menjador comenta que s’ha de corregir una cosa de
l’anterior assemblea ( especificar que l’aire acondicionat el va pagar tot l’ampa i que
l’ajuntament només va pagar una part del trasllat). Ja està tot corregit.
Algun pare diu que posen masses deures i es comenta que al començament d’un nou
cicle es nota la diferència però que després la cosa es va normalitzant. També es
comenta que s’hauria de canviar la porteria del parc d’ubicació, per no molestar la gent
que hi ha a la terrassa.

Pròxima reunió de l’AMPA: dimarts, 14 de desembre a les 20 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:12 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

3

______________________
(segell de l’AMPA)

