AMPA Escola Catalunya
Acta de reunió assemblea ordinària AMPA Escola Catalunya
Dia

08 de juny de 2016

Lloc

Menjador Escola Catalunya

Hora d’inici

17:00h

Hora d’acabament

Persones convocades

19:15h

Total assistents

Junta AMPA Escola Catalunya

9

Famílies Escola Catalunya

5

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Tancament i estat de comptes
3. Aprovació pressupost curs 2016/17
4. Valoració comissions
5. Propostes de millora del servei de menjador
6. Aprovació nous càrrecs
7. Modificació cobrament quotes material escolar
8. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es fa la lectura de l’acta de l’assamblea anterior (28 octubre 2015).
No hi ha cap objecció. Queda aprovada.
2. Tancament i estat de comptes
Es pasen còpies del tancament i estat de comptes de l’AMPA entre els assistents a
la reunió. S’adjunta un imprès al final d’aquesta acta:
•

Tancament de comptes del curs escolar 2015-16

•

Pressupost inicial comptes curs escolar 2016-17
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Principal canvi: l’ingrés i gestió de la quota de l’AMPA i de la quota de materials. La
quota de materials passarà a gestionar-la directament l’escola i la quota de l’AMPA
es farà via ingrés o transferència (ja no es faran domiciliacions).
S’explica punt per punt els ingressos i despeses del curs actual.
S’aprova el tancament i estat de comptes.
3. Aprovació pressupost curs 2016/17
La previsió dels pressupostos per al curs vinent es fa preveient una quota de
número de socis similar a la d’aquest curs.
S’explica punt per punt el pressupost inicial de comptes per al curs escolar 2016-17.
Es destaca que als pressupostos per al curs vinent s’ha afegit un nou ítem:
«Adequacions i millores del menjador» per preveure les millores que cal fer al
menjador escolar.
4. Valoració comissions
•

Comissió de Casals.
Actualment el servei es fa a través del grup d’esplai La Masia.
La comissió de casals de l’AMPA, al llarg del curs 2015-16, ha organitzat:
•
Els mini-casals
•
El casal de Nadal i de Setmana Santa
•
El casal d’Estiu
Calendari de dies de lliure disposició del curs escolar 2015-16, en els que s’ha el
servei de mini-casal:
•

9 d’octubre

•

2 de novembre

•

7 de desembre (anul·lat per manca d’inscripcions)

•

8 de gener

•

8 de febrer

El casal de Nadal i de Setmana Santa s’han dut a terme a l’escola durant els
períodes de Nadal i Setmana Santa que no coincidien amb festius oficials. La
inscripció l’ha portat l’esplai directament, atès que es demanava fotocòpia del
DNI i targeta sanitària.
El casal de Nadal es va oferir els dies: 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre de
2015; i els dies 4, 5, 7 i 8 de gener de 2016.
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El Casal de Setmana Santa es va oferir del dilluns dia 21 al dijous dia 24 de març
de 2016.
El Casal d’Estiu s’organitza l’última setmana del mes de Juny i tot el mes de
juliol. El seu horari va des de les 9 a les 13 hores.
Com a complement del Casal d’Estiu, també s’ofereix un servei d’acollida (de les
7:30 a les 9 hores) i servei de menjador (13 a 15 hores) amb un servei de
càtering extern però amb els monitors/es del propi casal. Per la tarda també hi ha
activitat per aquells que ho desitgin (de 15 a 17 hores) anomenat Casal de Tarda.
Tota la informació d’horaris, activitats i preus es troba al web de l’AMPA.
•

Comissió Pedagògica.
Al novembre es va organitzar un taller per als nens de cinquè en horari lectiu:
“Scratch, llenguatge de programació per a nens”. Valoració molt positiva.
Al llarg de curs escolar s’han organitzat aquestes cinc xerrades adreçades a les
famílies:
✔ Com ajudar als nostres infants en el cas de divorci.
✔ Comunicació, educant des de la consciencia emocional.
✔ Comunicar-se amb els fills i filles.
✔ Eduquem en l’autonomia.
✔ Xarxes socials i ús segur d’internet.
D’aquestes xerrades, una va quedar anul·lada, per manca d’inscripcions, i una
altra aplaçada.
De totes les xerrades se’n ha fet difusió pels canals següents: missatge de
l’escola a les bústies de les famílies, cartell als espais de comunicació habituals
de l’escola, web ampacatalunya.cat i canals propis de facebook i twitter de
l’ampa, portal petitsabadell.cat, web programa tandem familia-escola (Educació
Ajuntament Sabadell), mail a AMPES d’altres escoles de Sabadell...
El balanç de participació, tret d’alguna xerrada concreta, és molt fluix. Pel
proper curs s’estima continuar l’activitat, provant altres horaris alternatius. Es
farà una activitat per trimestre, és a dir, un total de 3.

•

Comissió Menjador.
Tenim un servei de menjador externalitzat amb l’empresa Monitaula. Tenen un
equip de dietistes que planifiquen el menú escolar. Aquest es passa amb
anterioritat a l’escola per aprovar-lo. Posteriorment es publica al web de l’AMPA.
Es solen fer un mínim d’una reunió al mes per valorar propostes i millores a
portar a junta.
Aquest curs s’han hagut de fer una sèrie d’inversions: sostre, la marmita (que es
va comprar fa 2 anys però encara s’està pagant), persianes, aixeta d’aigua...
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Aquest curs escolar s’ha ampliat l’horari d’acollida matinal. Actualment s’ofereix
acollida des de les 7:30h del matí. La tarifació del servei s’ha passat a dur a
terme en dos trams: tarifa de 7:30h a 8:00h + tarifa de 8:00h a 9:00h. De
moment es mantindrà així també de cara al curs vinent.
•

Comissió Extraescolars.
El balanç d’activitats dutes a termes durant aquest curs escolar és positiu.
De cara al curs vinent es volen introduir dues noves activitats, de les quals
s’està fent una prova ara amb els tastets: robòtica i càlcul mental.
Els tallers de cuina i de batucada es van oferir a inici de curs però no van surtir
per manca d’inscripcions (els tastets de cuina va tenir molts inscrits, però
l’enfocament de l’activitat s’havia de revisar).
La setmana vinent es farà públic el calendari d’activitats de cara al curs vinent
per tal que les famílies es puguin organitzar.

•

Comissió Festes.
Es fa la valoració sobre la festa final de curs del juny passat (2015) atès que
l’assamblea es va fer amb anterioritat i no es va fer la valoració. El curs passat
es va intentar canviar una mica el format, canviant la zona d’infantil i algun
infable per una orquestra. A l’enquesta passada a les famílies, va quedar
reflectit:
•

que van trobar a faltar activitats pels més petits

•

que va haver-hi molta cua als infables

•

demanaven també més varietat de beguda.

Per la festa final de curs d’aquest any s’ha augmentat el número d’inflables
d’aigua a 4, un d’ells exclusiu per als més petits (P3 a P5). A més a més també
hi haurà un circuit de «segways», més la tradicional festa de l’escuma. Durant la
festa de final de curs es vendran gots i samarretes de l’escola.
Valoració positiva de la festa de Carnestoltes, amenitzada per una empresa
d’animació i amb el tradicional concurs de disfresses. Es valora positivament la
col·laboració de diferents empreses de Sabadell en l’aportació dels premis del
concurs.
El dinar de la festa de Nadal va tenir molt d’èxit: es van esgotar tots els tiquets
amb un aforament complet al menjador de l’escola. Valoració molt positiva
també dels tallers i activitats que es van fer pel matí, i també del tradicional
quinto de 6è, en pro del viatge de fi de curs.
5. Propostes de millora del servei de menjador
•

De cara al proper curs es fa la proposta d’incloure el berenar per aquells nens/es
fixes de menjador. Es farà un comunicat a les famílies després de l’assamblea i
es podrà provar el servei durant el mes de setembre.
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•

Per aquells que són fixes a menjador també s’oferirà la possibilitat d’acollir-se a
pic-nic els dies que els nens/es vagin d’excursió (en substitució de la carmanyola
que fem a casa).

•

Hi haurà un descompte del 15%, en el servei de menjador, a partir del 3er germà.

•

Es vol oferir servei de dinar als alumnes de l’Institut.

•

A la reunió de P3 anirà també Monitaula a explicar el funcionament del servei a
les noves famílies que s’incorporen a l’escola.

•

Es farà una carta de compromisos de manera simbòlica, amb els deures i
obligacions tant de nens/es, famílies, com monitors/es.

•

Es publicitarà més les activitats que es fan al migdia, durant l’esbarjo del
menjador.

•

Inversions:
◦

S’ha de canviar el motor i netejar la campana extractora.

◦

Instal·lació Osmosi amb més capacitat de l’actual (l’actual surt poca aigua).

◦

S’ha d’arreglar el forn per poder cuinar al vapor.

◦

Renovar material cuina obsolet (això se’n fa càrrec l’empresa).

◦

Es canvien llençols (d’això se’n fa càrrec l’escola).

6. Aprovació nous càrrecs
L’actual junta directiva de l’AMPA està formada per:
•

Presidenta: Raquel Giron

•

Vicepresident: Dani Granados

•

Secretaria: Lluïsa Costa

•

Tresorera: Judit Majoral

Es procedeix a la renovació de la Secretaria i Tresorera, quedant constituida de la
següent manera:
•

Presidenta: Raquel Giron

•

Vicepresident: Dani Granados

•

Secretaria: Núria Salvadó

•

Tresorera: Concepció Pérez

Es fa la proposta i s’aprova per unanimitat.
7. Modificació cobrament quotes material escolar
La quota de material escolar passa a gestionar-lo l’escola directament, per tal
d’agilitzar la gestió. Tot el procediment el durà a terme l’escola.
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Ja s’ha passat a les famílies el full informatiu amb les quotes i el format de
pagament. S’ha passat juntament amb la informació de la quota de l’AMPA.
8. Precs i preguntes
•
•

•

•

•

•

•

Respecte econòmiques: s’hauria de plasmar el remanent del curs actual com un
ingrés dins els comptes del curs vinent.
Respecte casals: parlar amb l’escola sobre la possibilitat de poder organitzar
casal d’estiu els dies que queden solts entre la finalització del curs i l'última
setmana de juny. I també la possibilitat d’organitzar casal la primera quinzena de
setembre.
Respecte extraescolars: es fa la proposta de fer l’enquesta de satisfacció un cop
acabada l’activitat, per tal que les famílies tinguin un major feedback per fer la
valoració.
Respecte a festes: es valorarà la possibilitat de poder adquirir una tanca per a
poder definir i delimitar un espai al pati o porxo de parvulari per crear zona d’oci
per als més petits. També es comenta positivament l’organització de la festa
d’aquest curs comptant amb més infables d’aigua, que és el que volen els nens.
També es pregunta sobre l’amortització de la inversió en gots i samarretes. La
valoració es podrà fer després de la festa de final de curs, on posarem a la venta
gots i samarretes.
Respecte a menjador: hi ha hagut 3 canvis de cuiner/a (la cuinera ha estat de
baixa) que van alterar puntualment la qualitat del servei. S’ha tractat
específicament el tema i sembla estabilitzat.
Respecte a acollida: es detalla quants nens hi ha a acollida a les 7:30 (entre 3 i 4
nens) amb un total de 11 en la franja que va de 7:30h a 8:00h. També
s’argumenta la pujada de preus que ve donada per l’empresa que ofereix el
servei.
Respecte a pedagògica: es proposa que valorem la possibilitat d’enregistrar en
vídeo les xerrades que fem per així poder donar més visibilitat i publicitat al que
es fa, a banda de fer accessible la xerrada a les famílies que per horari i/o
diferents casuístiques no hi han pogut asssistir.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió i perquè consti el que s’ha
tractat s’esten aquesta acta.

La secretaria

Vist-i-plau
La presidenta
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