Acta núm. 70
Data: 15 de novembre de 2017
Lloc: Menjador
Horari: 20.00h i 20.30h segona
convocatòria

ACTA DE REUNIÓ
ASSAMBLEA GENERAL AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

ASSISSTENTS A LA REUNIÓ:
26 persones assisteixen a la reunió: 15 delegats i 11 pares i/o mares.
ORDE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea general passada
S’aprova per unanimitats l’acta de l’assemblea general del curs 2016-2017.
2. Informe de Presidència.
La presidenta explica als assistents que és l’AMPA i quines són les seves funcions i a
continuació es fa un resum de les diferents comissions:
COMISSIÓ DE MENJADOR
Es mantenen els proveïdors de menjador CAPGIR i TOT OCI.
Com a novetat, aquest any hi haurà becaris ajudant als monitors de menjador.
Els nens/es disposen de jocs diversos a part de la pilota de futbol.
S’han modificat els menús per millorar-los.
Aquest curs s’ha eliminat el dia temàtic (dia país basc, etc.) ja que no va tenir èxit quan es
va implantar.
S’aprofita la reunió per informar i recordar que l’escola té cuina pròpia, que no és
càtering.
Es recorda l’existència dels tiquets de menjador a disposició dels pares per poder venir
qualsevol dia del mes i comprovar el que mengen els nens/es aquell dia. L’any passat no
es va fer servir cap dia. Es poden donar 2 tiquets/mes. Els pares ho poden sol·licitar a
través del correu electrònic de menjador.
Les queixes s’han de fer sempre a través del correu electrònic
menjador@ampabescano.cat
S’explica que es va intentar promocionar el producte local del poble i convidar als
proveïdors locals a donar-se a conèixer a l’empresa CAPGIR, que gestiona el menjador,
però això no va tenir èxit, la proposta continua oberta.
COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
Aquest curs s’està fent anglès, mecanografia, cant coral, dansa rítmica, taekwondo, i
escacs.
Hi havia previstes més extraescolars però no s’han acabat realitzant perquè no hi ha prou
gent per poder-la mantenir: teatre, robòtica, dibuix i traç i aprendre a jugar.
S’intentarà tirar endavant la col·laboració entre serveis socials i els proveïdors per tal que
els pares amb problemes econòmics puguin tenir accés a les extraescolars.
COMISSIÓ DE LLIBRES
Es treballa amb ABACUS i amb la llibreria del poble.
S’explica el problema que hi ha hagut amb els llibres aquest curs. És problema ha estat de
l’editorial tot i que a dia d’avui ja està resolt i tots els/les nens/es ja disposen de llibres.
De cares al curs vinent es plantejarà de vendre’ls tots des de la llibreria de Bescanó, en
cas que s’arribi a un acord i pugui donar cobertura a tots/es els nens/es.
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COMISSIÓ DE FESTES
Aquest curs s’ha fet: la festa primavera, arbre dels desitjos, la festa de fi de curs i com a
novetat, la Castanyada. L’objectiu és celebrar festes tradicionals. S’ha eliminat la festa de
“La Sortida” perquè no va tenir èxit.
COMISSIÓ DE COMUNICACIONS
Es recorda que l’AMPA té facebook i pàgina web. Aquí és on es pengen les novetats i
noticies.
S’informa que actualment la comunicació entre els/les delegats/des de l’AMPA i els
pares/es es fa través de grups de whataspp.
COMISSIÓ DE PISCINA
Com sempre recordar que hi ha preus especials pels socis/es. No hi ha novetats.
COMISSIÓ FaPaC
Es recorda que l’AMPA de l’escola està associada a la Federació d’Associacions de pares i
mares de Catalunya, FaPaC. La FaPaC treballa per garantir un sistema d'educació públic
inclusiu, gratuït i de qualitat.
COMISSIÓ DE SERVEIS SOCIALS
Un dels objectius de l’AMPA és que aquesta faci de cohesió social entre l’escola i el poble
i poder treballar amb entitats del municipi, fer activitats...
A continuació, la presidenta explica els projectes realitzats per l’AMPA
 Per primera vegada l’AMPA disposa d’una base de dades de tots/es els/les socis/es.
Fins ara no es disposava de la informació relacionada amb la protecció de dades,
imatge, adreça, etc... Totes les dades seran tractades com a dades de caràcter
personal i a través de la FaPaC es donarà el compliment de la LOPD (Llei Orgànica de
Protecció de Dades personals)
 Com cada any l’AMPA ha fet una aportació econòmica a l’escola i a part de comprar
dos projectors i pissarres noves a les aules de P3 i P4, s’han comprat tots els llibres
socialitzats de 1r i 2n. També s’han comprat tots els fulls de papers que es fan servir
a l’escola.
 S’ha fet el un concurs per a dissenyar la portada de l’agenda escolar i aquesta s’ha
repartit de manera gratuïta a tots els nens i nenes de les famílies que són sòcies.
 Com cada any s’han organitzat els casals de setmana santa, estiu i dies no lectius de
Nadal.
3. Aprovació dels nous delegats i dels nous càrrecs de la Junta Directiva
Es fa la lectura dels delegats i dels nous membres de l’AMPA per aquest curs 2016 / 2017.
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Presidenta / P5B
1. Laura Graupera
Vicepresident / 4C
2. Pere Riembau
Tresorera / P3B
3. Miriam Romero
Secretaria / P3C
4. Cristina Masferrer
P3A
5. Anna Guillaumet
P4A
6. Isa Serrano
P4B
7. Alexis Macias
P4C
8. Laura Pol
P4C
9. Marta Ros
P5A
10. David Poblete
P5C
11. Neus Coll
1A
12. Anna Martos
1B
13. Mireia Sahuquillo
2A
14. Noemi Santos
2B
15. Dolors Morales
2C
16. Gemma Llac
3A
17. Cristina Capel
3B
18. Marta Dilme
4A
19. Helena Tor
4B
20. Regina Sureda
5A
21. Cristina Puig
5B
22. Emma Ripalda
5C
23. Núria Quiñonez
5C
24. Mónica Tremoleda
6A
25. Sara Arias
6B
26. Maria Del Mar Sanchez
6C
27. Jordi Moner
S’aprova per unanimitat els nous membres de l’AMPA.

Els membres sortints són:
ALEXIS MACIAS (ex-vicepresidenta)
JORDI GRAS (ex-tresorer)
SUSANNA MONER ex-secretaria)
Els nous membres entrants de la Junta per aquest curs seran:
PERE RIEMBAU (vicepresident)
MÍRIAM ROMERO (tresorera)
CRISTINA MASFERRER (secretaria)
Per tant, la junta actual quedarà formada per:
LARUA GRAUPERA _ PRESIDENTA
PERE RIEMBAU_VICEPRESIDENT
MIRIAM ROMERO_TRESORERA
CRISTINA MASFERRER_SECRETARIA
S’aproven per unanimitat dels assistents aquest nous càrrecs.
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4. Nous projectes del curs actual
Des de l’ajuntament aquest any s’han pintat jocs al terra del pati de l’escola.
5. Aprovació dels comptes del curs passat (16-17) i aprovació del pressupost per al proper
curs (17-18).
La comissió de tresoreria és l’encarregada d’administrar els propis diners que gestiona i
administra l’AMPA i fa de recaptador de quotes de material i de llibres socialitzats. Es
recorda que la quota que es paga de material i la quota de llibres no té res a veure amb
l’AMPA, en aquest cas l’AMPA només fa de recaptadora.
Es fa una resum del balanç comptable.
Resum curs 2016-2017
Es presenta la fulla de resum ingressos i despeses.
Els diners que es recapten pel menjador està a una compta a part i per això està separat.
El 80% del alumnes paguen quota de l’AMPA.
S’explica que del material, llibres socialitzats i quota de la piscina, l’AMPA fa únicament de
recaptador.
Ingressos excepcionals: els diners en positiu del curs passat 2.318€, el ràpel de l’abacus per
la compra de llibres va ser de 805,93 euros i 48,58€ un remananet d’una compta antiga de
l’AMPA que s’ha cancel·lat aquest any.
En total s’han ingressat 49.811,38€
Resum despeses 2016-2017
Es comenten totes les despeses segons la fulla presentada.
Aportació escola: es va fer l’aportació per un canó que ja estava previst però com que hi
havia diners disponibles, i per això es va fer l’aportació de 2 canons i pissarres per P3 i P4.
Es comenta el bon ús i la bona acceptació de les pissarres a P3.
El balanç d’aquest curs és positiu amb +471,14€
El salo real és de 28.039, 95€. Es proposa que de cares a aquest curs, el remanent del banc
es posi dins el pressupost per aquest curs per tal de poder-los utilitzar. Recordar que no
haurien de sortir beneficis o un import molt baix.
La presidenta explica perquè no s’abaixa la quota tot i tenir aquest diners disponibles a la
compta: perquè si s’abaixa la quota és molt difícil llavors pujar-la, i els diners recaptats per
l’AMPA el que s’ha de fer és invertir-los en l’escola (per exemple, aire condicionat als
barracons de P5) i no anar-los acumulant al banc. Es considera que 15€/any no és un
import elevat i que totes les famílies que vulguin el poden assumir.
Resum compta de menjador:
Ingressos excepcionals: aquest any CAPGIR ha fet una aportacíó de 1.500€ (diferència IVA
hi ha la quota de fix o esporàdic i la diferencia la donen a l’AMPA.
També hi ha un remanent de 16.237,58€ (està bé que sempre quedi almenys 6.000€ per
possibles canvis en els proveïdor i poder assumir els equipament de cuina)
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En aquest punt de la reunió, el tresorer informa que existeix un únic gestor de la tresoreria
però que no es pot fer cap gestió sense la firma del president, el tresorer i el secretari i
tampoc no hi ha targetes ni xecs.
PRESSUPOST 2017-2018
Es comenta el pressupost pel nou curs segons la fulla que s’adjunta.
S’informa que l’AMPA té contractat un gestor ja que s’ha de presentar el model 347
anualment.
S’aprova per unanimitat el tancament del curs 2016-2017 i el pressupost pel nou curs
2017-2018.
6. Torn obert de paraula
Un cop finalitzades les explicacions per part dels membres de la junta es dona torn obert
de paraula a tots els assistents.
Un pare dóna les gràcies al tresorer Jordi Gras per la seva explicació del balanços i per la
seva gestió durant els 2 anys que ha estat. Remarca que les explicacions han estat planeres
i entenedores per tots/es. Aquest comentari és compartit per tots els presents.
Una mare es queixa que les pintures dels jocs que s’han pintat al pati de l’escola són una
mica pobres. Es comenta que l’ajuntament ha pintat el que l’escola ha demanat. L’AMPA
no ha intervingut. Existeix un projecte d’escola pel pati en el qual l’AMPA no participa. Es
demana que l’AMPA hauria de poder participar d’aquest projecte i, ja que la presidenta de
l’AMPA forma part del consell escolar, quan hi hagi la propera reunió es demanarà poder
participar d’aquest projecte.
Es comenta que dins el Consell Escolar es presenten i s’exposen els diversos punts de la
reunió però que no es fa mai cap votació i que això no hauria de ser així. Es proposarà que
això canviï tot i que AMPA i pares/mares són minoria dins el Consell i per tant, la decisió de
l’equip educatiu sempre serà majoritària.
La Comissió de festes demana que si hi ha pares i/o mares que vulguin proposar activitats
i/o noves festes o fer qualsevol suggeriment, serà molt benvingut. Es pot fer a través de
festes@ampabescano.cat
Una mare comenta que estaria bé proposar de fer una comissió per poder treure els
gegants del poble, ja que des d’aquest any ja no hi ha colla gegantera. Queda aquesta
proposta a l’aire. Una mare també proposa que s’hauria d’intentar, des de l’AMPA, educar
els pares/mares en normes de civisme per tal de fer que el poble estigui més net.
Un pare agraeix la feina de l’AMPA i renega de la falta de participació de molts pares i
mares. Es ressalta, però, que aquest any hi ha hagut forces voluntaris per part dels pares i
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mares a la festa de la castanya i això es valora molt positivament. Es treballarà per tal que
l’AMPA sigui oberta a tothom i que totes les pares i mares que ho desitgin hi puguin fer
aportacions ja que es recorda que l’AMPA és la veu de tots els pares i mares.
Aquest any es farà la decoració de l’abre de Nadal amb decoració nadalenca, sense llums.
De la meitat fins a dalt ho decorarà l’AMPA i la part de baix que la facin els nens/nes de
l’escola.
S’explica que l’any passat es va promoure, des de l’AMPA, que l’escola s’adherís Escola
nova 21 (aliança per a una sistema educatiu avançat https://www.escolanova21.cat) , però
el consell escolar va acabar decidint que no. Alguna assistents comenten que l’escola té
una nota molt alta acadèmicament però que falla amb la formació, que és molt tradicional.
Molts assistents demanen que es torni a proposar al consell escolar de cares al pròxim curs
2018/2019.
I sense haver-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.45h del mateix dia. I perquè
així consti, la junta directiva sortint i la nova junta, firmen aquesta acta:

Laura Graupera_ Presidenta

Alexis Macias_Vicepresidenta curs 2016/2017

Pere Riembau_ Nou vicepresident curs 2017/2018

Jordi Gras_Tresorer curs 2016/2017

Míriam Romero_Nova tresorera curs 2017/2018

Susanna Moner_Secretaria curs 2016/2017

Cristina Masferrer_Nova secretaria curs 2017/2018
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