
         

Acta de reunió assemblea ordinària AMPA Escola Catalunya

Dia 25 de setembre de 2017

Lloc Menjador Escola Catalunya

Hora d’inici 19:30h Hora d’acabament 20:30h

Persones convocades Total assistents

Membres equip directiu de l’Escola Catalunya 3

Junta AMPA Escola Catalunya 8

Famílies Escola Catalunya 12

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Gestió colònies curs escolar 2017/18
3. Presentació AMPA
4. Aprovació i tancament pressupostos
5. Funcionament menjador
6. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

Es llegeix l’acta de l’assemblea extraordinària i ordinària del 8 de juny de 2017.

No hi ha cap objecció. Queda aprovada.

2. Gestió colònies curs escolar 2017/18

Degut al canvi en el funcionament de les colònies, i tot no ser un tema gestionat per
l’AMPA, hem cregut  convenient  convidar  a  l’equip directiu  per  poder  explicar  el
motiu del canvi:

A partir d’aquest curs, les colònies es faran només a final de cada cicle (P5, 2n, 4t,
6è). Les de P5 seguiran sent d’una nit i les de 6è de 5 dies. Els motius exposats per
aquest canvi és que cada vegada hi ha més nens amb diagnòstic, el que comporta
una major responsabilitat  pels professors. També és un problema d’organització
interna,  ja que les colònies no són obligatòries pel  professorat.  Per  les famílies
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també suposa un problema de caire econòmic. D’aquesta manera es vol aconseguir
que els alumnes valorin més les colònies, i l’equip docent hi vagi més motivat.

3. Presentació AMPA

Expliquem que l’AMPA la formem uns pares i mares voluntaris, que treballem en la
mateixa direcció que l’escola, organitzats per comissions, i ens reunim un cop al
mes. Aprofitem per demanar als assistents que entrin a formar-ne part. Al final de
l’assemblea s’ofereixen dues mares.

Expliquem com estan actualment les comissions:

• Econòmiques: ho porta la Conxi

• Extraescolars:  El  Dani  i  el  Rubèn,  que  faran  d’intermediaris  i  enllaç  amb
Monitaula

• Casals: ho portava la Núria i està fent el traspàs al Rodrigo

• Pedagògica: la Txell

• Menjador: la Natàlia i la Mari

• Enllaç FAPAC: la Natàlia

• Web: Ho porta el Manu i està fent el traspàs a la Bea

• Festes: Ho porten la Montse i la Sònia

• Fotos: la Sara

• Vicepresident: el Dani

• Secretària: la Núria

• Presidenta: la Raquel

4. Aprovació i tancament pressupostos

S’explica el tancament econòmic del curs passat: els nous conceptes d’ingressos
afegits i no pressupostats (romanent, ingressos fotos i ingressos venda gots), i les
despeses. Cal remarcar l’augment de la despesa pressupostada en extraescolars
(degut a la multa i impagats) i menjador (degut a reparacions que s’han hagut de
dur a terme). També hi ha variacions degut al canvi en l’exercici econòmic (aquest
quedarà tancat el 31 d’agost i no al maig). El tancament queda aprovat.

S’explica el pressupost per aquest curs i queda aprovat.

5. Funcionament menjador

Presentem la gerent i coordinadora de menjador, gestionat per l’empresa Monitaula,
i ens expliquen que l’espai de migdia es treballen hàbits alimentaris saludables, en
un ambient acollidor, a pesar del poc temps que es disposa. El menú es fa a càrrec
d’una dietista, i es presenta a l’AMPA i el cuiner. La matèria és fresca i natural.
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S’adapten a dietes especials (gluten, intolerància a l’ou, al làctics, ...) Es disposa de
14 monitors/es, 1 coordinadora, 1 cuiner, 1 ajudant de cuina i 1 reforç de neteja.
Expliquen els hàbits que treballen a l’hora de menjador i les activitats realitzades.
Expliquen també com comunicar-se amb la coordinadora, i els preus i formes de
pagament.

6. Precs i preguntes

Des de l’AMPA agraïm a Luis Vuitton pel  donatiu del  projector  (instal·lat  al  nou
espai  polivalent  on  es  fa  l’acollida  de tarda i  classes desdoblades)  i  a  Arkema
Química pel donatiu dels 4 ordinadors (dels quals un queda per l’AMPA i la resta en
faran ús l’escola).

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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