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SALA BIBLIOTECA 28/05/2015

21:15 HORES

ASSISTENTS
President: Albert Bausili
Vicepresident: Josep Maria Garcia
Secretari: Jordi Beltran, en absència de la secretària
Tresorer: Jordi Garrido
Mares i pares presents: 57 persones (44 a l’inici de l’assemblea)
ORDRE DEL DIA
 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assembla (23-10-2014) Disponible per
prèvia lectura al despatx i a la plana web de l’AMPA : www.ampamigdia.cat.
 Informació activitats extraescolars curs 2015/2016
 Informació venda de llibres i material escolar
 Reutilització de llibres i quota Ampa
 Aprovació, si s’escau, horari intensiu juny curs 2015-2016
 Precs i preguntes

 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea de data 23/10/2014.
Intervé Albert Bausili (President) per donar per iniciada l’assemblea en segona convocatòria i,
com ja està establert en els últims cursos recorda als assistents que han tingut el contingut de
l’acta a la seva disposició tant al despatx de l’AMPA com a la plana web, procedint a continuació
a preguntar si algú ha de suggerir algun tipus de modificació. No havent cap intervenció per part
dels assistents es sotmet a votació la seva aprovació, essent aprovada amb el resultat de 34
vots a favor, 10 abstencions i 0 vots en contra.

 Informació activitats extraescolars proper curs
En aquest punt, el president explica el funcionament general de les mateixes i com s’han
preparat les activitats a oferir el proper curs, explicant que es mantenen les activitats que s’han
fet durant el present curs i que s’oferiran de noves.
Pren la paraula la Gemma Solsona (responsable extraescolars a la Junta) per explicar que
aquest proper curs la reunió del mes de setembre d’extraescolars no es durà a terme. Explica
que s’ha ampliat la informació penjant vídeos explicatius de cada activitat a la plana web de
l’AMPA i s’ha obert un mail per resoldre possibles dubtes dels pares.
Les noves activitats que es presentaran el proper curs són,
1 – Intel·ligència emocional
2 – Teatre musical
3 – Futbol sala, dirigit als alumnes de P4 a 4t
4 – Escola esportiva, que s’amplia a Infantil.
La Gemma explica que cares al proper curs s’ha ampliat molt la oferta pels alumnes d’Infantil,
sobretot en horari de tarda.
En aquest punt alguns pares pregunten per algunes activitats en concret i els dies que es té
previst realitzar, contestant oportunament les preguntes la Gemma.
S’informa que la propera setmana ja es passarà el full de pre-inscripció a les activitats i que, com
cada any, la primera setmana del curs escolar (14 a 18 de setembre) s’acceptaran canvis.
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 Informació venda de llibres i material escolar.
El president Albert Bausili comenta el funcionament doncs aquest proper curs hi ha canvis
respecte al que es venia fent en cursos anteriors.
A partir del proper curs s’externalitza el servei degut al gran volum de feina que suposava per
alguns membres de la Junta i que no poden assumir.
S’explica que després d’estudiar vàries alternatives s’ha decidit externalitzar el servei amb
ABACUS.
Abans de finalitzar el curs s’entregarà als alumnes una llista dels llibres que seran necessaris i
els pares seran lliures de comprar on vulguin, malgrat que ABACUS oferirà els següents
descomptes,
Llibres text primària
Llibres text Infantil i quaderns

20%
5%

Hi haurà packs pels cursos d’educació infantil on s’oferirà un descompte especial. Al full de
comanda s’explicarà com es poden recollir els llibres. ABACUS també oferirà facilitats de
pagament i a més els pares també tindran la facilitat de poder anar quan vulguin i no només els
dos dies que abans es tenien establerts.
Aquest primer curs serà un any de prova i en funció de com es valori es seguirà igual als propers
cursos o es canviarà.
S’informa que s’entregarà el full de comanda segurament entre el 10 i 15 de juny, sempre abans
de final de curs.
Alguns pares prenen la paraula per preguntar sobre diferents dubtes, els quals són contestats
pel president.

Reutilització de llibres i quota AMPA
El president explica que es continuarà fent el programa de reutilització de llibres, però donats els
canvis en la venda de llibres també canviarà el sistema.
A partir del proper curs els imports corresponents a la reutilització i quota AMPA, que abans
s’abonava en el moment de recollir els llibres, es girarà rebut al compte corrent que les famílies
tenen informat.
El rebut de reutilització de llibres (5,00 euros + 15,00 euros plàstica) es cobrarà durant el mes de
setembre.
La quota de soci AMPA es girarà a mitjans del present mes de juny, es a dir, abans de l’inici del
proper curs, i provisionalment serà la mateixa d’aquest curs, és a dir, 30,00 euros. L’import
definitiu serà el que aprovi la propera assemblea del mes d’octubre i en la qual s’aprovaran els
pressupostos del curs 2015-2016.
El president aprofita per explicar quina serà la inversió que es realitzarà el proper curs en el
programa de reutilització de llibres, la qual serà d’un import de 8.300 €.

Aprovació, si s’escau, horari intensiu curs 2015-2016
En aquest punt el president aprofita per donar a conèixer les dates que afecten al proper curs,
Inici curs
Final curs
Dies lliure
disposició
Jornada
Intensiva

14 setembre 2015
21 juny 2016
30 octubre 15, 7 desembre 15, 8 gener 16, 5 febrer 16 i 13 maig 16.
22 desembre 2015 (Proposta Dep. Ensenyament)
6 a 21 juny 2016 (Proposta Dep. Ensenyament)
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Es posen a votació les propostes del Dep. Ensenyament en relació a les dates de Jornada
intensiva, fent esment abans de tot el President de que som la única escola de la ciutat que
només fa una setmana de jornada intensiva al mes de juny, la resta d’escoles fan dues setmanes
de jornada intensiva. La proposta que surti de la votació serà la que es portarà per part de
l’AMPA al Consell Escolar, recordant el president que aquest aspecte s’ha de votar per
unanimitat dins del Consell i que, de no ser així, el tema es trasllada al Departament
d’Ensenyament i és aquest el que determina quina Jornada intensiva es porta a terme a l’escola.
1a. Votació. Jornada intensiva el dia 22 de desembre
Vots a favor
Vots en contra
Abstencions

16
29
12

2a votació. Jornada intensiva del 6 al 21 de juny (opció proposta Dep. Ensenyament)
Vots a favor
Vots en contra
Abstencions

12
30
10

3a votació. Jornada intensiva del 13 al 21 de juny
Vots a favor
Vots en contra
Abstencions

40
0
13

Vist el resultat de les votacions els membres de l’AMPA al Consell Escolar, que es celebrarà la
propera setmana, votaran el següent,
1 – En contra de fer jornada intensiva el dia 22 de desembre.
2 – En contra de fer jornada intensiva del 6 al 21 de juny
3 – A favor de fer jornada intensiva del 13 al 21 de juny.

 Precs i preguntes
Obert el torn de precs i preguntes s’exposen els següents temes,
-

Un pare pregunta com està el tema de l’obertura de la porta del carrer Migdia en
l’horari de tarda, contestant el president que s’estan mirant les diferents possibilitats que
existeixen per, si és possible, fer-ho el proper curs. Sobretot i després de converses
mantingudes amb responsables de l’Ajuntament s’està mirant i valorant tema costos i
tema responsabilitat AMPA.

-

Un pare exposa la possibilitat d’obrir la porta d’acollida matinal a les 17:00 hores (ara
només s’obre a les 17:30). El president contesta que aquest punt anirà lligat amb
l’obertura de la porta del carrer Migdia en l’horari de tarda. Comenta que es va fer una
enquesta als pares, que van contestar unes 55 famílies i es valorarà el resultat cara al
proper curs, així com també en funció del cost que signifiqui l’obertura.

-

Un pare demana que es sol·liciti a l’escola una variació en l’horari de les activitats
que organitza l’escola per tal que puguin assistir més pares, traslladant les activitats a la
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tarda. El president traslladarà la proposta a la direcció de l’escola en el proper Consell
Escolar.
-

Una mare pregunta sobre la venda de xandalls i bates, donat que al mes de juliol no
hi haurà dia de venda de llibres. El president contesta que en aquests moments s’està
estudiant el sistema i que es proporcionarà informació. Segurament s’obrirà un dia al mes
de setembre abans de l’inici de l’escola, el que és segur és que no hi haurà venda al
Juliol. Un pare proposa fer precomandes, contestant el president que aquest sistema no
és viable actualment.

-

Una mare fa un comentari sobre que l’activitat d’anglès a P5 no sembla prou lúdica.
El president comenta que es parlarà amb l’empresa encarregada i se li comentarà,
malgrat que s’aprofita per fer el comentari de que hi ha molts pares contents amb aquesta
activitat.

-

Una mare pregunta sobre el menjador escolar. El president comenta que el tema
menjador es tracta sempre a l’assemblea del mes d’octubre.

-

Una mare, en relació a les activitats extraescolars, proposa fer una valoració dels
pares a final de curs de com creu que funciona cada activitat extraescolar. En aquest
punt pren la paraula la Gemma Solsona, responsable d’activitats extraescolars a la Junta
de l’AMPA, per comentar que s’estudiarà la possibilitat de fer-ho, malgrat que això
significa més feina i per tant es necessita més col·laboració de pares per poder portar a
terme accions com aquesta. La mare que fa la proposta està disposada a ajudar en la
realització d’aquestes enquestes.

-

Un pare proposa millores al pati i proposa fer la construcció d’un petit mur al nou pati
cobert. El president comenta que ja es va fer aquesta proposta però l’Ajuntament no la va
acceptar.

-

Un pare pregunta sobre com es fa la poda dels arbres del pati. S’intercanvien
diferents opinions entre els pares. El president explica que ell creu que es realitza cada 2
anys.

-

Unes mares amb fills en cicle infantil exposen que sembla que existeixi com una
obligació de que els nens hagin de dormir o que la monitora els incita a dormir (dona
premis als nens que dormen). El president comenta que s’actuarà sobre aquest tema
perqué no es repeteixi.

-

Per últim i per tancar l’assemblea, el president, com sempre, demana la col·laboració
de més pares a l’AMPA, donat que al final d’aquest curs pleguen forces pares que han
arribat amb els seus fills a 6è, aprofitant per agrair la feina feta als pares que finalitzen la
seva etapa a l’escola i que es troben presents a l’assemblea.

Sense cap més punt a tractar es clou l'assemblea a les 22:45 hores del dia 28 de maig de 2015.

La secretaria

Vist i plau
El President

