Assamblea AMPA Forn d’anells
Dia: 27 octubre del 2016
Hora: 17:00h

Nº d’assistents: 38 famílies

Presentació: La presidenta Sonia Ruiz pren la paraula per donar la benvinguda
als assistents i explicar els punts generals que es desenvoluparan durant
l’Assamblea. La idea és fer un repàs general a les activitats de l’AMPA, explicar
l’informe econòmic, comentar les novetats i parlar dels projectes futurs
Es dóna la paraula a Esther Rafel, regidora d’ensenyament que ha vingut en
representació de l’Ajuntament
L’Esther agraeix haver estat convidada i tenir l’oportunitat de trobar-se amb els
pares. Ens explica que des de l’Ajuntament la seva prioritat és treballar i participar
en la Comunitat Educativa: Escola-Pares-Ajuntament per procurar el millor
servei als nostres fills.
Ens parla de la visita de la Consellera d’Educació, que va tenir lloc fa uns dies, i de
la bona impressió de l’escola que es va emportar. Va considerar que es tractava
d’una Escola de poble amb una bona equipació i uns nens molt “trempats”
La regidora ens parla també de la col.laboració econòmica que fa l’Ajuntament a
l’escola:
- Neteja/ servei de consergeria/ llum / telèfon
- Subvenció a l’escola en diferents conceptes: 3500 euros
- Inversions a l’escola: Porxo pels dies de pluja/calor… entre d’altres
- Jardineria/ manteniment general de l’escola
Per acabar fa oferta d’ajuda a les famílies més enllà de la qüestió econòmica…

Després es dona la paraula a l’Escola que també ha estat convidada a venir i parla
el Director: Ferran Jimenez que ens comenta les festes que es faran durant el
curs que han estat aprovades en Consell Escolar:
- Festa de Benvinguda: 21 de setembre
- Festa de la tardor: 27 i 28 d’octubre.
El 28 octubre fan excursió al Molí i l’AMPA farà castanyada amb ajuda d’alguns
pares

- Festa de Nadal: Festa oberta a tots els pares
Representació Nadalenca al Teatre de la Sitja el 20 i 21 de desembre
- Dia de la Pau: Festa oberta als pares dia 30 de gener
- Dijous gras: Festa oberta pares , dia 23 de febrer
- Festa de Sant Jordi: Jocs Florals ( jurat format per pares i professors), Intercanvi
llibres
- Festa de final de curs: comiat alumnes de 6è, promoció alumnes p5

Ens informa també de les properes eleccions al Consell Escolar. Començara el
període d’eleccions el 7 de novembre i es penjarà el cens al tauler d’anuncis de
l’escola. Ens explica que el Consell escolar està format per tota la comunitat
educativa: pares, mestres, presidenta de l’AMPA, Regidora de l’Ajuntament i Equip
Directiu. També ens comenta que fins ara dins el Consell hi havia més pares dels
que pertocaven per representació i per aquest motiu sortirien dos pares i se’n
triaria un
El cap d’estudis en Pau ens explica en quin punt es troba el Projecte Pati de
l’escola: l’any passat es varen construir jocs al pati i aquest any la idea és intentar
diversificar més el joc al pati de primaria. La idea és tenir 2 baguls al pati on hi
haurà material divers per practicar diferents jocs. S’explicarà als nens les normes
d’us del material i probablement en 1-2 setmanes ja s’iniciarà
Per altre costat s’està construint una “L” d’ombra que volen que sigui una zona de
pícnic amb bancs, taules… la idea és que tothom trobi el seu espai
També ens expliquen que a través de les reunions que fan amb els delegats de curs,
saben que els nens demanen més jocs al pati
La seva idea per aquest any és també avaluar les necessitats i a partir d’aquí
decidir quina direcció prendre. De cara al segon trimestre es valoraria d’engegar
alguna acció.

Després de les intervencions de l’Ajuntament i de l’Escola, prenen la paraula la
presidenta de l’AMPA : Sonia Ruiz i el Vicepresident: en Carles Esteve
Es demana l’aprovació de l’acta de la darrera Assamblea feta en Octubre del
2015.
Abans se’ns explica que a l’Escola actualment som 200 famílies amb un total de
300 nens. Fa un any varen assistir a l’Assamblea 14 famílies
Des de feia anys es convocava una Assamblea extraordinària en el més de Juny,
però en el curs passat la Junta de l’AMPA va decidir deixar de fer-la i es va decidir
fer només una Assamblea a l’inici del curs

Els assistents aproven l’acta de l’Assamblea anterior per unanimitat ( 38 vots a
favor, 0 vots en contra, 0 abstencions)

Posteriorment es fa la presentació de la gent que composa l’AMPA amb el suport
visual de Power Point:
Sonia Ruiz, Presidenta / Carles Esteve, Vicepresident /Maria Micharet, Secretària
Belen Hernandez, Tresorera / Ani Micharet, Ecollbres / Marta
Salicrú,Extraescolars /Jordi Oliveras, Extraescolars /Marc Arnella, comissió 2.1
Anna Tarrés, Menjador /Gemma Pinto, Menjador / Rosa Beneditto , SOS
Nuria Renart, SOS / Lorena Ribot, SOS /Fanny Herrero, Acollida
Judit Ferragutcasas, Festes

Treballem per comissions de manera que la Junta quedaria configurada de la
següent manera:
PRESIDÈNCIA
Sònia Ruiz

VICEPRESIDÈNCIA
Carles Esteve

SECRETARIA
Maria Micharet

TRESORERIA
Bel.n Hern.ndez

ACOLLIDA
Rosa Benedito
Fani Herrero

MENJADOR
Anna Tarres
Gemma Pinto

EXTRAESCOLARS
Maria Micharet
Jordi Oliveras
Marta Salicrú
2.1
Marc Arnella
Carles Esteve
S.nia Ruiz
Fani Herrero
Jordi Oliveras
Marta Salicr.
S.O.S.
Rosa Benedito
N.ria Renart
Lorena Ribot

ECOLLIBRES
Ani Micharet
Esther Riera
Sonia Ruiz

FESTES
Carles Esteve
Judit Ferragutcasas
Belen Hernandez
Anna Tarrés

El primer punt que s’explica és la inversió que ha fet la junta en “projectes”. L’any
anterior es varen rebre uns diners que provenien d’un deute que tenia
l’Administració amb la nostra Associació, a causa de diversos retards acumulats en
el pagament de beques menjador. En l’Assamblea de fa un any es varen discutir
diversos projectes per invertir aquests diners. Un d’ells fou la possibilitat de
contractar una Auxiliar d’Anglès, perquè donés suport a les classes dels nostres
fills. Aquest tema es va aprobar posteriorment per Junta
S’ha contractat una noia , a través d’una empresa especialitzada en aquests temes.
El cost d’aquest projecte és de: 7800 euros
Dues famílies de l’escola s’encarreguen d’acollir l’auxiliar d’anglès a casa seva
durant un período de 3 mesos cada una
S’ha convidat a l’Eileen Toribio perquè expliqui a l’Assamblea quina activitat fa.
La Rosa Beneditto ens ho tradueix.
Ens explica que a les aules tenen un racó de conversa on procura fer parlar als
nens entre ells i estimula la conversa. També ajuda en les classes de gimnàs fent les
explicacions de l’exercici o joc en anglès. Procura sobretot que estiguin atents al
lissening i que pronunciïn bé. Ajuda als professors en el tema pronunciació i
speaking

Després pren la paraula la Rosa Beneditto en representació de la Comissió S.O.S.
Ens explica que s’ha creat aquesta comissió amb l’objectiu de donar un cop de mà a
totes aquelles famílies que es trobin davant un problema o dificultat compresa dins
les següents àrees:
- Trastorns de conducta alimentària
- Assetjament escolar
- Comportaments violents
S’ofereix orientació i suport per superar les dificultats, ajudar a facilitar la relació
amb l’escola i altres estaments.
Es vol sobretot que les famílies tinguin coneixement de que existeix aquest recurs i
que en funció del problema s’actuarà d’una manera o d’una altra

Es presenta també la Comissió 2.1, parla en representació la Sònia Ruiz
Ens explica que la nova Junta vol tenir una gran empenta tecnológica i que ha
apostat fort pel desenvolupament de la web que es va començar a crear fa un any.
La Web será la principal eina de comunicació de l’AMPA i el blog deixarà
d’utilitzar-se. Les novetats i informacions serán penjades a partir d’ara a la web

Es va considerar també important que un es pugués comunicar de manera
anónima i per això la web ofereix una bustia on poder fer-ho d’aquesta manera
Aquest any la principal novetat i creiem que la més útil ha estat la creació de
l’Intranet, per gestionar les incripcions en les diferents activitats de l’AMPA. La
Sònia es disculpa en nom de la Junta per les dificultats inicials de funcionament, no
era la intenció començar d’aquesta manera però a causa del retard en l’entrega de
l’empresa contractada, no es varen poder fer les proves necessàries per detectar i
resodre els posibles errors. Per això s’ho varen trobar les famílies
S’explica que s’ha creat un manual de com fer servir l’intranet, una mena de
tutorial.
S’han creat diferents adreçes de correu er cada comissió, per tal de poder-hi
contactar de manera més directa
També des de fa un any tenim el Butlletí de l’AMPA. Es va crear per millorar la
informació sobre les nostres activitats. Es publica cada trimestre i s’envia a les
famílies per correu

Pel que respecta a la Coordinació del Menjador, la Sònia ens informa que s’ha
incorporat un monitor més al servei i que l’Imma, la coordinadora estarà
alliberada de les funcions de control dins del menjador per poder dedicar-se més
plenament a les funcions de coordinació que queden definides de la següent
manera:
1.- Control porta d’entrada:
-obrir monitors/es extraescolars migdia i alumnes que no es quedin al menjador i
facin activitats.
2 - Controlar accessos:
- pati- escola.
- lavabos
- passadissos
3 - Registrar, informar i recollir fulls d’incid.ncies de:
- monitors/es d’activitats extraescolars
- monitors pati
- monitors menjador

El següent punt a tractar és l’Estat de Comptes que ens presenta la Tresorera: la
Belen Hernandez
Ens explica el tancament de comptes del curs 2015/2016 ( penjats a la web)

Un cop comentats els diferents punts es parla de que s’han tingut més beneficis
dels previstos en algunes activitats. Ha estat un tema que no ens esperàvem ja que
la intenció era reduir beneficis i haver estat més ajustats
En Carles i la Sònia també intervenen en aquest punt explicant que s’ha procurat
revisar les diferents qüotes i abaixar-les de preu. Sovint resulta dificultós calcular
les qüotes perquè no es coneix quants nens s’apuntaran
S’han reduit quotes d’extraescolars
S’ha reduit un altre cop la quota de menjador a 101 euros, ja que un cop revisats
els comptes s’ha vist que no era necessari pujar el preu. L’any passat es va treure
l’IVA dels monitors i en el seu moment ja es va baixar el preu del servei però no es
va reduir prou i això ha fet que ens trobessim amb més benefici de l’esperat.
També cal dir que aquest any no hi ha hagut despeses en el manteniment del servei
de menjador ( reparació electrodomèstics, compra material…)
També es parla del projecte Eco-llibres, es comenta que cal repensar com es fa ja
que donat el romanent existent potser també caldrà baixar els preus
La presidenta informa que s’estarà al damunt per anar revalorant preus

Es vota l’informe econòmic amb el següent resultat:
- Sí: 38
- NO: 0
- Abstencions: 0
Es aprovat el Tancament de comptes del curs 2015/2016

Es passa al següent punt: Proposta per modificar la quota d’AMPA
La Sònia ens explica com s’ha cobrat la qüota fins ara:
L’AMPA cobra 52 euros per familia i paga a l’escola en concepte de subvenció de
material 25 euros per nen
L’escola demana a les famílies un pagament pel material per tot l’any de: 62 euros
a infantil i de 37 euros a primària: . Les famílies sòcies de l’AMPA paguen : 37 euros
a infantil i 12 euros a primària
La Junta ha estat revisant aquesta qüestió i s’ha adonat que actualmente tenim
moltes famílies amb només un fill. Això ha fet pensar que hi ha una sèrie de
famílies que están pagant en excès i que el tipus de qüota que s’està cobrant no és
prou equitativa

Actualment tenim:
FAMILIES AMB 1 FILL= 124
FAMILIES AMB 2 FILLS= 74
FAMILIES AMB 3 FILLS= 3

CURS ACTUAL I ANTERIORS:
QUOTA DTE.
FAMILIA 1 FILL
52,00€

MATERIAL

25 €

DIFERÈNCIA

27,00 €

FAMILIA 2 FILLS
52,00 €

25€+25€

2,00€

25€+25€+25€

-23,00

FAM.LIA 3 FILLS
52,00€

S’ha parlat prèviament amb l’escola i la Junta ha decidit fer la següent proposta:
- Les famílies pagaran tot el material a l’escola
- L’Ampa deixarà de pagar la part del material com fins ara
- La quota de l’AMPA passarà a ser de 15 euros
S’obre el debat amb les famílies:
Una mare explica que té tres fills i pregunta si hi haurà altres descomptes en les
activitats que organitza l’AMPA. Ella creu que seria adequat ja que en general a tot
arreu es té en compte el fet de ser familia nombrosa
La Sònia explica que ara per ara la Junta no s’ho ha plantejat i després de parlar-ne una
estona la Junta es compromet a valorar els descomptes per famílies nombroses
Votació pel canvi de quota de l’AMPA:
No canvi: 9
Abstencions: 10
Canvi quota: 19
S’aprova el canvi de quota

El següent punt de l’ordre del dia és el Pressupost per proper curs que ens
explica la Belen

La Belen ens explica com es calcula la qüota d’extraescolars, també el benefici que
s’ha calculat de mejador
Es comenten i aclareixen diferents punts
Es vota el pressupost essent aprovat per unanimitat
A favor: 38, en contra: 0 i abstencions: 0

Després torna a prendre la paraula la Sònia i es parla de les idees de futur i de
possibles inversions. Seguim amb la idea de treballar per projectes i s’expliquen
les diferents idees:
- continuïtat taller de violencia
- necessitats comissió SOS
- projecte ombra
- projecte pati
- projecte web/ intranet

Per acabar es parla de la proposta d’uns pares que és la possibilitat de posar en
funcionament a l’escola el BOOKCROSSING: espai on deixar llibres
llegits i agafar-ne un a canvi
S’aprofita el mateix moment per comentar-ho amb l’escola i la idea és ben acollida
encara que també pot tenir algunes dificultats. Es parlarà el tema i es veurà si es
pot tirar endavant
Torn obert de paraula:
Una mare proposa, tenint en compte la promoció de la mobilitat sostenible,
promoure que els nens vinguin en bicicleta a l’escola. Es demana que es pensi en
algún sistema per guardar la bicicleta de manera segura, per exemple dins de
l’escola
També hi ha una proposta de tenir un sitema d’Osmosis al menjador per tenir
aigua de millor qualitat
Una mare demana uns bancs plegables per les taules plegables que ja s’han
comprat i que s’utilitzen a l’hora d’esbarjo. Els nens pinten i fan deures sota el
porxo
Un pare parla sobre els comptes de l’AMPA i la por que s’ha estat parlant sobre la
possibilitat de quedar en descobert i comenta que en cas que es donés aquesta
situació hipotética es podría demanar ajuda a l’Ajuntament
Un pare pregunta sobre l’entrada i sortida de l’escola en cas de fer extraescolars i
no quedar-se a dinar. Demana la possibilitat de pagar perquè el nen es quedi al pati

durant els 30 minuts que li queden abans de començar les clases, ja que es troba
obligat a venir-lo a buscar.
Es comenta per part de la Junta que es pensa en com evitar els problemes de moviment
i de control
Es parla també sobre les portes d’entrada a l’escola, es pregunta sobre la possibilitat
d’entrar per la porta del darrera del pati. S’explica que fa un any es va fer una reunió a
tres bandes amb la proposta d’obrir la porta del darrera però es va considerar que hi
hauria un problema en la vigilància i finalment es va decidir canviar la porta de
l’entrada actual per una altra que tingués major amplitut d’obertura

