AMPA Escola Catalunya

Assemblea de l’AMPA de l’escola Catalunya de Sabadell
Identificació de la sessió:
Núm.: 2/09‐10
Data: 03 de juny de 2010
Horari: 17:30 a 19:45 h.
Lloc: menjador escola Catalunya

Assistència:
Junta de l’AMPA i 25 persones més.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta anterior assemblea general del novembre de 2009.
Balanç del curs 09/10.
Comissió econòmica. Proposta pel pressupost 2010‐2011. Aprovació si s’escau.
Funcionament del carnet de soci.
Comissió de menjador. Resolució de problemes i queixes per part d’algunes famílies.
Comissions que queden buides. Menjador i Web.
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
Lectura i aprovació de l’acta anterior assemblea general del novembre de 2009
La sessió ha començat amb la intervenció de la secretària que ha llegit l’acta anterior, que ha estat
aprovada per unanimitat.

Balanç del curs 09/10
La presidenta agraeix la participació dels pares que deixen l’escola a l’AMPA. Són la Gemma, el Joan Manel i
el Jose.
La figura dels interlocutors escollits a principis de curs s’han desaprofitat, pensem que tenen un paper molt
important i volem que de cara al pròxim curs valorar‐los més en quan a la seva funció de transmetre
noticies a la resta de pares que representen.
S’explica que l’ajuntament mitjançant unes subvencions ha fet reformes a l’escola de la xarxa elèctrica i
pintura de l’edifici. Com a detall d’exemple cada any a la festa de final de curs on es monten inflables, s’han
de connectar a la xarxa elèctrica de la cuina perquè la de l’escola no tenia prou força.
S’expliquen les activitats organitzades aquest any pels pares. Balls de saló els dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 de
11 i Bollywood dijous de ¼ de 6 a ¼ de 7. Si algú té una proposta més que ho digui.
Seguidament comencen a parlar les comissions:

C. projecte educatiu. Cecilia Quer i Anna Gálvez.

S’ha organitzat un taller “Llegir per créixer” juntament amb l’ajuntament de Sabadell i la Diputació de
Barcelona. És una activitat dirigida a adults i nens de 2 a 7 anys i l’objectiu era Proporcionar recursos i
estratègies per ampliar les àrees en les quals, des de la família, es pot contribuir a incentivar la lectura.
Paral∙lelament també s’ha notificat altres xerrades pedagògiques organitzades a l’Institut Vallès.

C. lúdica. Montse Ferrando.

Fa una crida per trobar a gent que la pugui ajudar. Es va organitzar una sortida a Aiguafreda però al no
haver‐hi quòrum es va haver d’anular. S’intentarà fer una pujada a la Mola.
Durant tot el curs s’ha anat anunciant a través de la pagina web de l’AMPA activitats i propostes dirigides a
nens i famílies.
S’anuncia una festa al riu Ripoll el 6 de juny amb pedalada inclosa.

C. web. Joan Manel Asensio.

Des de fa un any s’ha refet de dalt a baix, hem passat a tenir un domini propi i més dinàmic, fàcil de
mantenir i actualitzar. En la web hi trobem pagines de suport, diccionaris, fotografies de festes,
extraescolars,i anuncis amb l’objectiu d’eliminar el paper.
La pagina funciona i a més a més s’ha orientat a altres escoles de com fer una pàgina web.
C. festes. Gemma Serra, Mari Benabarre, Rosa Ventura.
El mes de novembre es va començar a preparar el Dinar de Nadal.. Aquesta preparació es fa juntament amb
la comissió de Festes de les mestres, que la formen la Dolors Benavides, la Núria Ortiz de Galisteo i la
Montse Cortés, que s’encarreguen de la gestió amb Eurest i demanar als diferents porveïdors donacions
per a la Rifa benéfica que es fa després de dinar en benefici de les colònies de 6è, mentre que la comissió
de l’Ampa contracta el vigilant de la porta del carrer i gestiona la preparació del regals i fa extensiva la
participació a tota l’escola.. Un cop concretat tot es va passar una circular als pares i mares de 6è demanant
col.laboració per la preparació de la Rifa i l’engalanament del menjador el dia del Dinar, que va tenir lloc
sense cap incidencia el diumenge 19 de desembre del 2009.

El mes de març es va iniciar l’estudi de diferents ofertes de cara a la festa de final de curs, finalment es va
optar per un pressupost presentat per Solfesa on incloia diversos imflables i una festa de l’escuma. També

es van començar a lligar diferents tallers de manualitats que es faran durant la festa així com un de
Bollywood.

A principis d’abril es va fer una reunió amb la comissió de festes de l’escola per parlar de la Diada de Sant
Jordi.
Així mateix es va concretar el dimarts 22 de juny com a dia de la festa de final de curs, ja que al ser l’últim
dia el 23, dia de la revetlla no es veia gaire aconsellable, i el dia 21 des de l’Institut ens van comentar que
tenien previst fer la despedida dels de 4t d’ESO.
Pel tema de St. Jordi es va demanar col.laboració als pares i mares de l’escola per formar part dels JOCS
FLORALS, i seguint la tradició iniciada fa 2 cursos es van demanar a totes les famílies llibres usats per ser
venuts a un preu econòmic el dia de Sant Jordi.
Es va passar una circular als pares i mares de 6è per classificar els llibres i col.laborar en la venda dels
mateixos, ja que el benefici també va destinat a les colònies del nois i noies de 6è.
Es va concretar un dia per fer les fotos de grup del curs 2009‐10.

El dia 21 de maig es van penjar les fotos al vestíbul de l’escola i els dies 26 i 27, dimecres i dijous, es va
procedir a la Venda de les fotos a un preu de 5€ cadascuna, el benefici de la venda va destinada a pagar una
part de les despeses de la festa de final de curs.

Aquest any, per decisió de la Junta, s’enceta el primer SOPAR DE GERMANOR organitzat per l’AMPA, que
tindrà lloc el dissabte 19 de juny al pati de l’escola, amb ball de final de curs. El sopar serà dut a terme per
Eurest a un preu de 15€ adult i 7€ els infants.

El dimarts, 22, com està previst tindrà lloc la FESTA DE FINAL DE CURS.

C. casals. Neus Caparrós, Marta Soriano
El desembre es va intentar organitzar casal per Nadal però davant la poca demanda va quedar anul∙lat.
Aquest estiu i com a tercer any consecutiu es farà el Casal amb l'Estrep. Començarà el 28 de juny fins el 30
de juliol de 9 a 13 h. amb un cost de 227 euros les cinc setmanes. Haurà servei d'acollida de 3/4 de 8h a 9h i
de menjador de 13h a 15:30h.
Tenim en total 52 inscripcions (vuit més que l'any passat). La majoria d'aquests nens pertanyen a infantil
(29) i d'aquests vint‐i‐nou n'hi han cinc a P4 que venen de l'escola Creu Alta.
Les tres primeres setmanes hi ha el gruix d'inscripcions i les dues restants hi haurà una mitjana de 25 nens
per setmana.
Del total d'inscripcions hi han vint‐i‐un nens que repeteixen la experiència amb l'Estrep i el Catalunya.

Durant la setmana blanca es preveuen casals o colònies organitzades per l’Estrep. Es recorda que el dia 15
hi ha la reunió de casals d’estiu.

C. extraescolars. Anna Tricuera i Ade Morte.

Les activitats d’exterior aquest any s’han vist perjudicades per les condicions climàtiques i són hores que
s’han perdut. Natació també. Hi ha hagut molts dilluns que plovia i no s’ha pogut anar a natació. Alguns
pares exposen perquè no se’ls deixa portar ells als seus fills a natació el dia que plou. De cara al proper curs
es flexibilitzarà aquest aspecte per tal que els nens no en surtin perjudicats. A la junta li sap greu que si hi
ha algun problema s’esperi al dia de l’assemblea per dir‐ho, perquè si s’hagués plantejat abans els nens hi
haurien sortit beneficiats. Es recorda que al vestíbul de l’escola hi ha una bústia on deixar comentaris i
queixes degudament signades o si no via e‐mail.
També es demana que es passi una enquesta als nens que han fet alguna activitat de reconeixement tal
com ho han fet a menjador.
Es va passar una enquesta per fer noves activitats i la resposta no va ser gens massiva. L’única activitat que
va tenir èxit va ser judo. Escacs i teatre musical va ser la opció per a dues persones.
Una mare proposa balls de Bollywood per a les nenes. Se li contesta que no és un ball adequat per a nenes,
i a més a més des de l’associació que dóna classes a les mares ens diuen que és un ball d’adults. Es parla
d’incorporar varies sessions d’aquest tipus a l’activitat de ritme.
Una altre mare proposa activitats més manuals i culturals dirigides als més petits. Se li diu que l’escola no
recomana activitats pels nens de p3 i per a la resta d’infantil de cara el proper curs sortiran noves activitats.
Moltes activitats deixen de fer‐se perquè no hi ha prou nens.
Una mare proposa un “tastet” d’activitats abans d’acabar el curs, se li contesta que això es fa però a l’inici
de curs. Els nens poden provar abans d’apuntar‐se per si li agrada l’activitat o no.
S’acorda passar una enquesta demanant la valoració de l’activitat i s’estudiarà una oferta d’activitats de
caire cultural i manual.

C. econòmica. Valentí València i Eva Revaliente.

S’explica el pressupost presentat més avall . S’aclareix que la FAPAC ens proporciona l’assegurança civil i
que la partida de la festa de pares de l’any que ve és per celebrar els 30 anys de l’escola.
La quota de l’any passat la van pagar el 75% de les famílies. La quota de l’AMPA no és obligatòria. Si no es
paga no es pertany a l’associació i per tant la família que no paga no es beneficiarà dels preus especials que
ofereix l’AMPA dels seus serveis.
Passem a votació el pressupost de l’AMPA del proper curs 2010‐11 i queda aprovat per majoria absoluta.

La quota de l’associació queda aprovada per l’import de 219,5 € i es pagarà a finals de juny juntament amb
el primer rebut de material de l’escola (100 €) i pel novembre es pagaran els 118 € que falten de material.
El fet de pagar la primera quota de material al juny ens permet estalviar 400€ en el pagament de compra de
llibres abans no augmenti l’IVA 2 punts.
L’Eva presenta el carnet de soci que serà necessari per optar als serveis gestionats per l’AMPA al preu de
soci. El carnet anirà associat a un nº que serà e necessari per fer qualsevol tràmit.

Comissió de menjador. Resolució de problemes i queixes per part d’algunes famílies.
C. menjador. Jose Frias i Imma Regàs
El cost del servei puja un 2%. I el menú passa de 5.75 € a 5.90 € pels socis i pels no associats i no domiciliats
6.20 €.
El servei d’acollida també s’apuja.
Curs 10‐11

Socis AMPA tot el mes (€)

Esporàdics‐ no AMPA (€)

1h15’

32.88

2.56

45´

21.84

1.56

Aquest any no hem tingut cap reparació ni compra d’equips a la cuina, el què si que s’invertirà en comprar
uns armaris nous pel menjador que els que hi ha estan molt deteriorats.

Una mare demana perquè no s’apliquen descomptes pel 2on fill. S’està parlant que la quota de menjador
inclou el menjar, cuineres i monitors i és individual per persona.
La presidenta llegeix la carta de queixa trobada a la bústia de l’AMPA sobre la qualitat i quantitat del
menjar. La signa “ les famílies de primària”. La junta és mostra incòmoda per la forma de la signatura ja que
no deixa de ser anònima i per tant no es pot contestar tal com es demana a la carta. Surten vàries queixes
com una davallada en la qualitat del servei, més que pensar en la mala qualitat dels aliments podem creure
que és un dèficit de personal, creuen que al anar tant justos no es pot aplicar tot el temps necessari per la
bona elaboració i en el servei, ja que les queixes són, p.e., els del primer torn troben l'amanida insípida,
mentre que els de l'últim se l'han de menjar tota avinagrada ja que és la de baix del tot, també hi ha
queixes de carns crues, peixos poc fets, etc. això sembla que sigui fruit de les presses.
Aquest any s’ha passat una enquesta de satisfacció del servei i es mirarà d’atendre totes les queixes.
Una mare demana per venir a dinar dijous 10 de juny. Se li diu que vingui a les dues per no coincidir amb el
seu fill.

Comissions que queden buides. Menjador i Web.
Fem una crida per omplir les comissions que queden buides. De moment s’ofereixen les següents persones,
durant la primera junta de l’any que ve decidirem la comissió on s’integren.
Cristina Lorenzo Burgos, mare de p3 óssos.
Iolanda Fernández , mare de p4B
Mónica Navarrete
Ma Carmen Rosiña Alonso, mare de 3r i 5e.

Torn obert de paraules
Dues mares es queixen de la poca vigilància en hores de pati. Per part de la junta ja ho vem parlar amb
direcció. Insistirem.
També ens parlen de possibles casos de bulling. En aquest cas primer s’hauria de parlar amb la mestra i
després amb direcció.
Es dóna per acabada l’assemblea a ¾ de 8 del vespre.

La presidenta

La secretària

