ACTA ASSEMBLEAGENERAL AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Acta núm. 86
Data: Dimarts 17 de desembre de 2019
Hora: 20:00h
Lloc: Biblioteca
Convocats: Delegats i delegades i tots els socis/sòcies de l’associació.
Assistents: Cristina Masferrer, Anna Guillaumet, Anna Massegur, Sandra Cazalla, Vera Ferreira, Berni
Galindo, Alícia Menor, Marta Navarro, Joan Rota, Anna Cordonet, Míriam Romero, Helena Bosch,
Emma Donaire, Maribel Puig, Neus Batallé, Olga Camacho i Sònia Roldán.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea general passada. S’aprovaper unanimitat.
2. Informe de Presidència + 3)Aprovació dels comptes del curs passat i del nou curs.
La presidenta informa de les activitat i despeses que s’han fet al llarg de l’any, mentre la tresorera
exposa els comptes.
a. Es fa la valoració del pressupost. Aquest any ja no s’ha gestionat l’ingrés de l’AMPA a
través de la quota del centre, sinó a través del compte de l’AMPA. Es van informant
dels diferents ingressos i despeses.
b. S’informa de tots els recursos (jocs, mobles, llums, càmeres de fotos...) que ha aportat
l’AMPA l’escola.
c. S’ha contractat l’assegurança d’extraescolars. Es va assumir el curs passat, però aquest
curs ho assumirà cada proveïdor. La FAPAC ens va orientar de fer-ho així.
d. S’informa que es va comprar l’aparell d’antiennuagament. Cada curs només es pagarà
la formació.
e. S’informa també dels comptes de la compta de Menjador.
f. S’informa del contracte de l’assegurança per acompanyar a les sortides escolars. S’han
fet 8 assegurances no nominals per a les mares i pares sòcies de l’AMPA.
- Es proposa fer només una compte al Banc. Actualment n’hi ha dues. Tothom està d’acord en
aquesta proposta i de cares al nou curs, s’unificaran. S’aprova per unanimitat.
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- S’informa que aquest curs, s’ha decidit que l’AMPA no paga els fulls de l’escola per les dificultats de
gestió i aquest pressupost es revertirà en altres despeses i recursos per a l’escola i alumnat en
general. S’aprova per unanimitat.
3. Aprovació de la nova Junta Directiva.
a. Hi ha canvi de tresoreria, deixa el càrrec la Míriam Romero i es proposa la Sandra
Cazalla. S’aprova per unanimitat.
5. Nous projectes curs actual.
- Projecte Pati: hi ha una demanda de l’escola per poder millorar el pati de l’entrada, demanen la
col·laboració econòmica per part de l’AMPA. Es proposa fer una aportació d’uns 15.000€, com a
quantitat aproximada, més menys 3.000€. S’aprova per unanimitat
- Es proposa organitzar xerrades formativesper a les famílies.
o Es proposa Laia Fauria (d’Educació emocional).
o Alguna xerrada:
▪

Little revolutions. (xerrada famílies i alumnes, en format taller), també es pot
convidar a les mestres. Coeducació.

▪

Formació per part de l’escola per aprendre a fer les matemàtiques, tal com es
fa a l’escola.

▪

Xerrada sexualitat

▪

Pensar en fer una difusió més visual.

▪

S’informa que la xerrada proposada a l’Assemblea per part de la Glòria, es durà
a terme al gener. Serà una xerrada informativa. La xerrada serà d’informació
general, no per resoldre casos individuals.

6. Torn obert de paraula.
-

Comissió de piscina. S’informa que la responsable actual aquest curs plega i de moment no hi
ha cap persona voluntària per dur a terme aquesta comissió, i per tant, sinó surt cap
voluntari/a, es deixarà d’ofertar l’activitat d’extraescolar a la piscina municipal de Salt. Quan
sigui la data, s’informarà a totes les famílies d’aquesta situació. S’acorda que les famílies que
no paguin a termini la quota de la piscina se’l donaràde baixa de manera immediata.
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-

Una persona comenta que durant el menjador no s’utilitza el pati de davant. Una responsable
de la comissió de menjador informa que Tot Oci, quan estigui habilitat, redistribuirà el
monitoratge per poder-ne fer ús.

-

Es proposa l’objectiu de fer més difusió de les activitats i accions que fa l’AMPA i es proposen:
comprar dues lones de pissarra per poder penjar a les entrades de l’escola i poder informar
quan es fan activitats relacionades amb l’AMPA, reunions, formacions…
o Es proposa contractar monitoratge pels nens i nenes que vinguin a les xerrades
informatives, per facilitar que les famílies puguin venir a aquestes xerrades.

-

Una mare va demanar als representants del consell escolar si hi ha una línia metodològica de
l’escola pel que fa als deures. Se li comentarà a la Glòria si ho pot incloure a la xerrada, en
l’apartat de la línia metodològica de l’escola.

ACORDS:
- Unificar les comptes del banc de l’AMPA. Responsable: Junta de l’AMPA.
- Organitzar xerrades formatives. Responsable: AMPA.

Sense res més a tractar, la presidenta aixequen la sessió a les 20:30h del mateix dia, de la qual, com
a secretària, estenc aquesta acta.

