ACTA DE REUNIÓ AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Acta núm. 78
Data: Dilluns 10 de desembre de 2018
Hora: 20:30h
Lloc: Sala AMPA
Convocats: Cristina Masferrer, Anna Guillaumet, Miriam Romero, Lídia Sala, Dúnia Pulido, Neus Coll,
Isa Serrano, Alexandra Macias, Marta Ros, Raquel Carbonés, Estefanía López, Miriam García, Anna
Massegur, Anna Martos, Mireia Sahuquillo, Daniel Ventura, Alícia Menor, Cristina Rabaseda, Maribel
Puig, Helena Bosch, Lourdes Teixidor, Helena Tor, Regina Sureda, Teresa Bustins, Anna Martín, Pere
Riembau, Alícia Menor, Emma Ripalda, Núria Quiñones, Mónica Tremoleda

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta anterior. S’aprova l’acta.
2. Seguiment dels acords.
a. Preguntar a la FAPAC si els professionals que no tenen responsabilitat sobre els
infants, també cal que portin el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual...
RESPONSABLE: Presidenta. FET
b. Demanar proveïdors d’extraescolars i monitors/es de menjador els documents
acordats. RESPONABLE: Comissió d’extraescolar i comissió de menjador. PENDENT.
Ja es tenen totes les documentacions dels responsables de les activitats extraescolars.
Falta Circ i Plàstica l’alta de la seguretat social.
c. Demanar més informació sobre l’activitat extraescolar de teatre Musical a la Bea i
passar-la per WhatsApp a tothom. RESPONSABLE: Presidenta. FET.
d. Al Gener la comissió d’extraescolars crearà un formulari drive per preguntar a les
famílies de l’escola quin és l’horari que prefereixen per a fer extraescolars. Aquest
drive es compartirà a través del WhatsApp. La comissió d’extraescolar passaran les
preguntes a l’Anna Massegur per crear-lo. RESPONSABLES: Comissió Extraescolars i
Anna Massegur. PENDENT.
e. Demanar a la Glòria si ens poden informar de les dates de les festes de l’escola per
complementar-ho amb les festes que organitza l’AMPA. RESPONSABLE: Presidenta.
FET. La Glòria comenta que no les tenen planificades. Diu que ja s’informarà quan
estiguin concretades.
f. Des de l’AMPA es planteja la pregunta de com es dinamitza l’estona lliure del
menjador? Es preguntarà a TOT OCI. Es creu que el monitoratge l’ha de dinamitzar.
Segell de l’AMPA
Anna Massegur
La Secretària

Cristina Masferrer
La Presidenta
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RESPONSABLE: Comissió de menjador. FET. Es considera que el monitoratge només ha
de vigilar. Si volen els de primària poden anar a escoltar els contes de la Fina sempre
que l’actitud sigui respectuosa.
També s’ha parlat amb l’acollida matinal, i no consideren que faci falta cap recurs i que els infants
estant bé. L’espai també és l’adequat.
g. Es demana si es pot demanar a l’escola que pengin les fotos de la Castanyada.
RESPONSABLE: Presidenta. FET. Des de l’escola no es té l’obligació de fer cap difusió de
les festes i que ho fa una mestra de manera voluntària i per tant, no se li pot demanar
que ho faci més ràpid.
h. Informar al grup de les classes per WhatsApp de la reunió informativa amb
l’ajuntament, per poder recollir propostes de les famílies de l’escola. RESPONSABLE:
Presidenta. FET
i. Demanar a la Glòria com s’organitza el pati de l’escola. RESPONSABLE: Presidenta.
FET.
3. Estat de les comissions.
-

DIFUSIÓ: Ja s’ha donat d’alta del facebook. Falta Instagram.
EXTRAESCOLARS: S’ha escrit a l’apartat de tasques pendents. La comissió ja té el llistat
d’alumnat que és soci de l’AMPA i per tant, s’ha d’actualitzar la quota.
PISCINA: Ja s’ha enviat un e-mail als alumnes matriculats per informar que tenen plaça.
FESTES: res.

4. Retorn de la reunió de l’AMPA amb l’ajuntament.
L’ajuntament ja ha dut a terme les demandes proposades: Pas de zebra i vams. També s’ha informat
a les famílies a través de WhatsApp d’aquesta tasca.
També se li va demanar a l’ajuntament que treguin a concurs la gestió del menjador. L’ajuntament ha
acceptat. Per tant, l’ajuntament decidirà qui serà l’empresa i la gestió continuarà essent de
l’AMPA.
Es genera una nova proposta per fer a l’ajuntament: anivellar la sorra de l’entrada de l’escola, és a
dir, per on surt l’alumnat de primer, perquè sempre que plou es fa una bassa.
5. Retorn de la reunió de l’AMPA amb l’equip directiu de l’escola.
Segell de l’AMPA
Anna Massegur
La Secretària

Cristina Masferrer
La Presidenta
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a. PATI:
Respecte a que no sembla bé que s’hagin de dur joguines de casa per part dels infants, l’equip
directiu ha recordat a les mestres que només es permet portar joguines que siguin petites i hi
que puguin posar-se a la butxaca. Se li ha dit a la Glòria que si necessiten recursos (cordes,
xapes, bales...) l’AMPA pot destinar diners per cobrir aquests recursos pel pati.
b. REUNIÓ INFORMATIVA per part de l’equip directiu a les famílies.
De cares al proper any, s’acordarà una data. Es farà la proposta de preguntes i temes que les famílies
tenen interès i la Glòria respondrà a aquestes.
c. JORNADA DE PORTES OBERTES. L’equip directiu es plantejarà per la jornada de portes
obertes abans de les inscripcions perquè hi ha demanda de les famílies per conèixer
l’escola.
6. Propostes per a Nadal.No se’n fa cap.
7. Participació de l’AMPA al projecte solidari de la Marató.
Des de l’ajuntament es demana qui vulgui col·laborar. Des de l’AMPA, s’enviarà la imatge del pòster
difusió al grup de l’AMPA, per reenviar a les aules. Així qui vulgui participar, n’estarà informat.
Des de l’AMPA s’acorda participar fent un ingrés de 1€ per alumnat i per tant, 553€. (falta confirmar
el número d’alumnat).
8. Conte d’un pare de l’escola. El pare demana si pot venir a presentar a l’escola el seu conte
infantil. Ell explicarà el conte i després tindrà el conte per a les famílies que el vulguin
comprar. El dia serà el dimarts 18/12/2018. Des de l’AMPA no es veu inconvenient.
9. Torn obert de preguntes.
a. Es proposa fer més difusió del que fa l’AMPA.
b. Assemblea... es proposa fer-la a final de curs que el temps també acompanya més,
també es proposa un pica-pica final.
c. Menjador:
- queixes formals per escrit només 5.
- Queixes de que el cobert està brut. La Comissió de menjador ja ho ha dit i s’ha insistit.
- Una mare proposa fer la compra d’una vaixella i coberteria nova.
- Es proposa fer una enquesta per saber l’opinió de les famílies a través del formulari drive.
d. Pati:
- S’ha parlat amb l’equip directiu. Des d’ensenyament hi ha molta rigidesa amb la normativa de
pati. Ho traslladarà a claustre.
Segell de l’AMPA
Anna Massegur
La Secretària

Cristina Masferrer
La Presidenta
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-

El nou safareig... no es veu bé fer la demanda a l’associació per fer la proposta.
Des de l’AMPA es mirarà la normativa de patis. L’Anna la demanarà.

ACORDS:
- Buscar i llegir la normativa de patis. Responsable: Anna Guillaumet.
Sense res més a tractar, la presidenta aixequen la sessió a les 21:300h del mateix dia, de la qual,
com a secretària, estenc aquesta acta.

Segell de l’AMPA
Anna Massegur
La Secretària

Cristina Masferrer
La Presidenta

Pàgina 4 de 4

