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

8 de juny de 2017

Lloc

Menjador Escola Catalunya

Hora d’inici

17:30h

Hora d’acabament

Persones convocades

18:00h

Total assistents

Famílies Escola Catalunya

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació de l’acta anterior
Tancament comptes
Pressupost curs vinent, 2017-18
Valoració comissions
Externalització gestió extraescolars
Valoració enquesta AMPA
SOS AMPA
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es fa la lectura de l’acta de l'assemblea anterior (28 setembre 2016).
No hi ha cap objecció. Queda aprovada.
2. Tancament comptes
La comissió d’econòmiques fa un resum del tancament econòmic i del pressupost
per al proper curs. S’annexa el quadre resum adjunt a aquesta acta.
Es tracta d’un tancament parcial, atès que actualment l’exercici econòmic passa de
tancar-se el 31 de maig a tancar-se el 31 d’agost. El nou exercici econòmic es farà
d’1 de setembre a 31 d’agost. S’ha marcat en blau el que encara no es dona per
tancat, perquè encara falta revisar.
També es comenta que s’ha marcat amb una lletra diferent, en color marronós, el
que s’ha afegit respecta al pressupost inicial, atès que no hi era.
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També s’ha afegit en aquest pressupost els conceptes de romanent i efectiu,
conceptes que històricament no hi eren.
A partir de l’aprovació de la modificació dels estatuts, l’exercici econòmic passarà a
ser de l’1 de setembre al 31 d’agost.
Queda aprovat el tancament de comptes.
3. Pressupost curs vinent, 2017-18
El pressupost nou per al curs vinent és també provisional a falta de confirmar els
romanents finals d’aquest curs. També s’adjunta annex a aquesta acta.
S’explica el concepte de «cànon» en la partida de menjador. És una petita part de
la quota de menjador que es destina a despeses internes de menjador
(manteniment utensilis i infraestructura de la cuina i del menjador). Es comenta
també que tenim un cuiner nou, en Miguel.
També es comenta que s’està mirant alternativa per la gestió i venda de fotos de
final de curs.
Queda aprovat el pressupost per al curs vinent.
4. Valoració comissions
•

Menjador.
Una companya de l’AMPA ha fet pràctiques de monitora al servei de
menjador i hem pogut veure de primera mà com treballen. Valoració positiva.
Osmosis: s’ha fet una inversió per una de més capacitat. Tot i que una
màquina d’osmosis sempre raja més a poc a poc que l’aixeta normal, el
personal de cuina i els nens han fet un esforç per anar-se adaptant i
acostumant a fer-lo servir de nou.
Es comenta que respecte als dinars i berenars és bo rebre el feedback de les
famílies respecte el servei que s’ofereix. S’ha canviat l’embolcall dels
entrepans (enlloc de plàstic, paper) i s’ha provat amb una altra varietat de pa.
També s’ha demanat que els omplin més.
Respecte a l’acollida, s’ha comentat el conflicte amb els alumnes del SEP,
que entraven a les 8:15h, i hi havia nens que es quedaven fora als porxos a
les 08:00h sols. Després d’una reunió amb direcció acadèmica es va enviar
un missatge a les famílies exposant que els nens que estiguessin sols de
8:00 a 8:15 se’ls cobraria el servei d’acollida.
S’han fet activitats al migdia centrades en alguna temàtica. Poc a poc s’anirà
fent més publicitat.

•

Comissió verda:
Aquesta comissió ha estat una fusió entre agenda 21, camins escolars,
infraestructures i la demanda de direcció acadèmica per dinamitzar l’hort. No
s’han pogut dur a terme totes les activitats planificades i ha quedat aparcat
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per al curs vinent. Ajuntament i direcció acadèmica, a nivell burocràtic, no
han pogut avançar com era previst.
Han fet formació d’agenda 21.
L’hort ha anat funcionant al llarg del curs.
Els valors del grup verd + agenda 21 haurien de quedar integrats dins la
junta de l’AMPA.
Es llença la proposta de poder organitzar una festa més que sigui «Festa
Pati», per a que les famílies ajudin a millorar el pati.
•

Casals:
Es fa un resum dels mini-casals d’aquest curs escolar, i del casal de Nadal i
Setmana Santa.
Les inscripcions al casal d’estiu ja estan obertes. S’ha de deixar la inscripció
o bé a la bústia de l’AMPA o bé directament a la seu del grup d’esplai La
Masia, al barri de can Rull.
Pel que fa a l’enquesta, les famílies veuen bé vehicular el casal d’estiu en la
línia de l’escola i oferir un percentatge del mateix en anglès. S’estan mirant
possibilitats de fer-ho.

•

Pedagògica:
S’han fet 3 xerrades aquest curs: sobre sexualitat, sobre com ajudar en
l’estudi als nens i sobre una història al voltant de les ulleres de visió empàtica
de la Berta. Totes tres de força èxit (la última va superar el màxim
d’inscripcions).

•

Festes:
Resum de la Festa de Nadal, Carnestoltes i la de Fi de curs del 2016.
Valoració positiva a l’enquesta que es va passar.
Respecte a la festa de fi de curs de l’any passat, es recull el comentari que
als castells d’aigua els monitors no van animar gaire. I també comentar que
va haver-hi poca col·laboració de les famílies alhora de recollir el pati.
Conscienciar del tema gots, per tal d’alinear-se amb el tema reciclatge
fomentat per l’escola.
De cara al proper curs es pensarà en fer una festa diferent més econòmica.
Respecte la festa de Nadal, històricament s’ha fet sempre lligada amb el
quinto de sisè. Aquest curs escolar es va canviar en dissabte enlloc de
diumenge, per tema de logística: hi havia possibilitat d’eleccions l’últim
diumenge abans de vacances. No va tenir èxit i es va haver d’anul·lar el
dinar i les activitats del matí.
Festa de carnestoltes: la mecànica va ser com la de cursos anteriors. Rua,
concurs de disfresses i animació musical. Van fallar una mica els equips de
so, no eren prou potents. Com a premis es van donar els vals de l’Abacus, a
més a més de llaminadures per tots els participants.
Agrair la col·laboració dels socis en la festa.

3

AMPA Escola Catalunya
Es farà difusió per a que els pares/mares donin idees i participin més en la
festa.
•

Extraescolars:
Aquest curs hi ha hagut 184 inscripcions repartides en 12 activitats (1 d’elles
al migdia: escacs).
Hi ha hagut un problema amb les baixes d’alumnes i els impagats. També va
haver-hi un càlcul erroni en la previsió de ràtios, i hi ha hagut activitats
deficitàries.

5. Externalització gestió extraescolars
Els curs vinent s’externalitzarà la gestió d’extraescolars. Ho portarà Monitaula amb
coordinació amb l’AMPA.
Esperem que sigui positiu i evitar així els problemes de dèficit que hem tingut
aquest curs escolar. Deixem de tenir gestió econòmica i passem a supervisar i
coordinar les activitats.
Es potenciarà teatre i anglès, en la línia educativa de l’escola.
6. Valoració enquesta AMPA
S’adjunta com a annex a aquesta acta el resum de l’enquesta desplegada per
l’AMPA a les famílies. Valoració positiva de la participació.
En general es té una bona percepció i valoració de la gestió de l’AMPA.
Des de l’AMPA es recalca que s’intenta mirar sempre en conjunt i per tant és difícil
acontentar a tothom per igual.
Respecte a les xerrades es valorarà fer-les una mica més tard, per si poden
assistir-hi més famílies.
Respecte menjador hi ha hagut valoracions de tot tipus. És difícil estar a gust de
tothom. Es faran millores en el berenar.
Respecte festes també hi ha hagut valoracions de tot tipus. I amb Casals també.
Des de l’AMPA agraïm la col·laboració de totes les famílies que ha contestat
l’enquesta.
7. SOS AMPA
Necessitem gent que s’impliqui en les diferents comissions de l’AMPA. Hi ha
actuals membres de la junta que els seus nens fan sisè i per tant serà el seu últim
any.
Cal renovació de gent.
9. Precs i preguntes
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No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió i perquè consti el que s’ha
tractat s'estén aquesta acta.

La secretaria

Vist-i-plau
La presidenta
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