ACTA DE REUNIÓ AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Acta núm. 84
Data: Dimecres 9 d’octubre de 2019
Hora: 20:30h
Lloc: Biblioteca de l’Escola
Convocats: Delegats i delegades de l’escola Dr. Sobrequés.
Assistents: Cristina Masferrer, Anna Massegur, Sandra Cazalla, Santi Vinyes, Vera Ferreira, Carla
Soria, Lidia, Anna, Isabel Cano, Sònia Roldan, Vanesa Masferrer, Lali Vinyoles, Emma Donaire, Olga
Camallo, Marta Pérez, Anna, Antoni Serrano, Raquel Carbonés, Mireia Sahuquillo, Susan Powell, Anna
Martos, Glòria Delgado, David Rueda, Dani Ventura, Alícia Menor, Cristina Rabaseda, Mònica Coll,
Maribel Puig, Helena Bosch, Lina Cervià, Anna Ramió, Gemma Viota, Witdarys Mesa, Teresa Bustins,
Joan Antores, Pere Riembau.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta anterior. Aprovada.
2. Seguiment dels acords: Pendents de revisar a la propera reunió un cop creada la nova AMPA.
a. Proposar el canvi de nom d’AMPA a AFA en la reunió de l'assemblea general de
famílies. RESPONSABLE: Presidenta i secretària. PENDENT.
b. L’any vinent s’aconsella tornar a fer la formació de l’aparell d’antiennuagament per si
hi ha canvis en el monitoratge. Responsable: AMPA.
c. L’AMPA enviarà a la Glòria la informació perquè s’envii a través dels correus que té
l’escola a totes les famílies. RESPONSABLE: AMPA.
d. Es decideix que s’enviaran el buidatge dels resultats del Servei de menjador amb el
Xevi de Capgir per a què tingui la informació. RESPONSABLE: Comissió de menjador.
e. S’enviarà la gràfica dels resultats del Servei de menjador a les famílies a través del
whatsapp. RESPONSABLE: Anna Massegur.
3. Benvinguda als nous delegats/ades.
La presidenta dona la benvinguda als delegats/des. S’explica el funcionament de l’AMPA, reunions,
comissions...
La Tresorera, Miriam Romero, deixa el càrrec i cal decidir qui vol ocupar aquest càrrec. La Sandra
Cazalla es presenta voluntària per ocupar-lo per aquest nou curs i s’accepta per part de tothom. Per
tant, la Sandra Cazalla és la nova tresorera de l’AMPA.
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4. Creació de les comissions.
● Comissió de Piscina. Responsable de la gestió de l’activitat extraescolar de la piscina de Salt.
És una comissió que cal dedicació constant 1h/diària, aproximadament. Es demana que és
important respectar els terminis que marca la piscina. Aquest curs com a responsable
continua la Cristina Rabaseda. Però de cares a finals de curs, caldrà el relleu. Queda pendent
per la propera reunió decidir qui ajudarà a la Cristina i li farà el relleu.
● Comissió de festes. La funció principal és organitzar les festes de l’AMPA per a totes les
famílies de l’alumnat de l’escola. Actualment se n’organitzen 3, però es poden modificar,
proposar, ampliar.
Pleguen 4 components i queden la Raquel, Dani i Neus.
S’afegeix a la comissió: Anna Cordonet, Isabel Cano, Vanessa Masferrer i Santi Vinyes
● Comissió comunicació. Responsable de la difusió web, instagram i facebook. Continua la
Maribel i s’afegeix la Lina Cervià.
● Comissió menjador. La funció és coordinar i vetllar pel funcionament del servei de menjador
de l’escola. Continuen la Sònia Roldan i Belen Roldan, Alicia Menor, Anna Guillaumet, Marta
Navarro, Olga Camacho i Emma Donaire.
● Comissió llibres. Responsables de gestionar la compra de llibres i llibres socialitzats i també la
gestió de l’agenda. Continuen l’Helena i la Lourdes.
● Comissió extraescolars. Gestionen l’oferta de les activitats extraescolars. En formen part:
Miriam, Dúnia, Lidia, Witdarys Mesa i Marta Pérez.
● Comissió de serveis Socials. Cal una persona responsable per gestionar el contacte amb
Serveis Socials. S’ofereix l’Anna Ramió.
5. Torn obert de preguntes.
a. Castanyada.
Recordar a la Glòria la data que celebren les festes, per fer coincidir amb les de
l’AMPA.
b. Es recorda que és important informar a les famílies que la participació a les reunions
de l’AMPA són obertes.
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c. Es tornar a oferir la col·laboració econòmica per a recursos a l’escola.
S’acorda que la despesa en pressupostos petits (entre 1.000-2.000€) no caldrà que passin
per assemblea. Una despesa de més quantitat es debatrà per assemblea.
d. Decidir si la xerrada informativa de funcionament de l’escola s’ofereix el mateix dia
que l’assemblea general o un altre dia. S’acorda que es farà el mateix dia i primer es
farà la xerrada per part de la Glòria (directora de l’escola) i després l’assemblea de
l’AMPA. S’enviarà un formulari amb preguntes del temes d’interès perquè parli la
Glòria.
Al novembre convocarem la reunió i l’assemblea General pel mes de desembre.

ACORDS:
a. Proposar el canvi de nom d’AMPA a AFA en la reunió de l'assemblea general de
famílies. RESPONSABLE: Presidenta i secretària. PENDENT.
b. L’any vinent s’aconsella tornar a fer la formació de l’aparell d’antiennuagament per si
hi ha canvis en el monitoratge. Responsable: AMPA.
c. L’AMPA enviarà a la Glòria la informació perquè s’envii a través dels correus que té
l’escola a totes les famílies. RESPONSABLE: AMPA.
d. Es decideix que s’enviaran el buidatge dels resultats del Servei de menjador amb el
Xevi de Capgir per a què tingui la informació. RESPONSABLE: Comissió de menjador.
e. S’enviarà la gràfica dels resultats del Servei de menjador a les famílies a través del
whatsapp. RESPONSABLE: Anna Massegur.
f. S’enviarà un formulari amb preguntes del temes d’interès perquè parli la Glòria
RESPONSABLE: Anna Massegur
g. Decidir qui fa el suport i relleu a la comissió de piscina.

Sense res més a tractar, la presidenta aixequen la sessió a les 21:30h del mateix dia, de la qual, com
a secretària, estenc aquesta acta.

