Acta número 59: 26 de setembre 2016

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 59
Data: 26/09/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1. Carles Bou
3. Anna Martos
5. Anna Masó
7. Gemma LLach
9. Gemma Prieto
11. Fina Serrano
13. Lídia Moreno
15. Marta Dilmé
17. Jordi Gras
19. Susanna Moner
21. Sandra Agea
23. Cristina Capel
25. Marta Dilmé
27. Neus Márquez

2. David Massegur
4. Cristina Márquez
6. Cristina Puig
8. Regina Sureda
10. Dolors Morales
12. Alexandra Domènech
14. Lidia Vidal
16. Cristina Bofill
18. Mªdel Mar
20. Neus Coll
22. Laura Graupera
24. Cristina Bota
26. Cristina Bofill
28. Silvia Fernàndez

S’han excusat d’assistir:
2.

1.
Ordre del dia:

1. Aprovació de l'última acta.
2. Benvinguda i comiat de delegats.
3. Estat de les comissions i noves comissions
4. Aportació de l’ampa a l’escola i despeses ampa
5. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió. Acords.
1. Aprovació de l'última acta.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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S'aprova l'acta del mes de juny.

2. Benvinguda i comiat de delegats:
Els delegats sortints s'acomiaden i donem la benvinguda als delegats entrants d'aquest nou curs
2015-2016. Agraïm la feina feta pels delegats sortints durant tot el temps que hi han estat. Hi
ha canvi de delegats en els cursos següents: P3A, P3B, P3C, P4C, 1A, P5A ,1A,1B, 1C, 3A,
4C i 5A,5C,6C. Adjunto al final de l'acta la relació del nou llistat de delegats per a aquest curs.
També hi ha canvi de càrrecs de la Junta, de la vicepresidenta i Presidenta que es faran efectius
el dia de l'Assemblea General.
S'explica com funciona l'Ampa, com funcionen les comissions i cada nou delegat es situa dins
d'una comissió on hi ha vacant per poder continuar la feina dels anteriors.

3. Estat de les comissions i noves comissions:
Comissió llibres: es comenta que aquest any tindrem un rappel de 300 euros, la venta
de llibres a anat molt bé i s’ha repartit entre la llibreria de Bescanó i Abacus, a partir
d’ara succeeix el càrrec d’aquesta comissió la Dolors Morales.
Comissió Piscina: es comenta que hi ha un problema de places, i que moltes plaçes
demanades no estàn garantides.
Comissió Menjador: es comenta que el talonari que es va treure perque algún pare
descontent pogués anar a menjar-hi no s’ha fet servir, i que la única queixa que i havia a
principis d’any ara ens a felicitat. S’ha pintat, posat vinils i taules noves. Es demana
que els nous delegats que vulguin formar part d’aquesta comissió tinguin disponibilitat
horaria al migdia, i queda confirmat que entra a la comissió la Lidia Vidal i la Sandra
Domènech.
Comissió Comunicació:ens demanen que mirem la web per comprovar que tot estigui
correcte i que qualsevol suggerència es benvinguda. S’agraeix molt la feina que fa la
Cristina Capel.
Comissió Festes: la formaràn Anna Martos, Regina, Sandra, Gemma Llach i la Neus
Coll.
Comissió d’Extraescolars: es diu que hi ha 163 nens apuntats a extraescolars de
l’escola
Comissió Famílies en veu: serien els que ajudaríen a families que tinguin pocs
recursos econòmics a través de Serveis Socials. Vindràn Serveis Socials per explicarnos com hem de procedir.
Tresoraria: es diu que cada any a l’assemblea s’explica com està l’estat de comptes.
Però en Jordi també ens posa al dia del estat de comptes actual.
Es tornen a definir les comissions per aquest any 2016-2017. Les comissions seràn: Piscina,
menjador, venda de llibres, extraescolars, financera, sortides/excursions/festes,
web/comunicació/fapac, afers socials/famílies en veu i consell escolar. Cada comissió
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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resumeix el que fa per als nous delegats. Es comenta que l’extraescolar d’educació emocional
ha estat molt sol.licitada per els més petits.
4. Aportació de l’ampa a l’escola i despeses ampa:
En Carles B ens fa un resum de la Festa d'aquest any. Va ser molt positiva i el pressupost va ser
molt inferior a altres festes. Va haver-hi un estalvi important. El concurs de curts de cinema no
va tenir èxit aquest any. Ensenyament només paga 900€/mes, hi a l’escola som 565 alumnes
aprox. I Ampa aporta diners per comprar tot el que direcció ens demani, com per exemple cada
any son 3 palets de folis, canó,....per les festes, pagar domini i servidor web, agendes, excursió
final de curs...
Es diu que la quota de 15 euros serveix per comprar totes aquestes coses. Votem a favor de
comprar el canó que ens demana direcció. Votem com a nova presidenta a Laura Graupera.

5. Torn obert de paraula:
Queda per confirmar la pròxima convocatòria, on vindran el Sr. Ramon Ministral, director
de l'escola i la Sra. Teresa Prat, regidora d'educació de l'Ajuntament de Bescanó a la
biblioteca de l’escola.

Pròxima reunió de l’AMPA: dimarts, 25 d’Octubre a les 20 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:00 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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