ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMIPA

Dia: Dimarts 8 d’octubre de 2019
Hora: Única convocatòria a les 21 hores
Lloc: Menjador de l’escola

ORDRE DEL DIA:

1. Benvinguda
2. Aprovació de l’Acta de la darrera assemblea (10/06/2019)
3. Informació breu sobre com ha anat el principi de curs:
● Nombre de famílies associades i pagament de quotes
● Carnet de soci
● Venda de roba
● Venda de llibres
● Menjador
● Servei de “canguratge” per a les reunions de pares
● Inscripcions i inici de les activitats extraescolars
4. Presentació de comptes curs 2018-19 i Proposta econòmica curs 2019-20
5. Canvi d’alguns membres de la Junta Directiva de l’Amipa
6. Aprovació si s’escau de la proposta d’eliminar l’ús de la bata de menjador a primer i segon
7. Presentació de comissions
8. Acompanyaments piscina i música
0. Precs i Preguntes

1

Benvinguda
-

Assisteixen a la convocatòria 7 representants de les famílies + tots els membres de
l'Amipa menys dos.

2. Aprovació de l’Acta de la darrera assemblea (10/06/2019)
-

S'aprova l'Acta de l'Assemblea anterior sense objeccions.

3. Informació breu sobre com ha anat el principi de curs:

-

-

-

-

● Nombre de famílies associades i pagament de quotes
Hi ha un 85% de famílies que ja són sòcies
● Carnet de soci
Aquest curs no farem servir el carnet de soci.
En el cas que es requereixi identificació com a família sòcia de l’Amipa (per exemple
per gaudir de descomptes al gimnàs del poble…), cal ensenyar el comprovant del
pagament dels llibres de text o bé ensenyar el pagament de la quota de socia través
del Tpv o bé posar-se en contacte amb l’Amipa
En el cas de necessitar el xandall de l’escola o bé voler fer extraescolars, l’Amipa a
través del Tpv pot saber si les famílies són o no són sòcies
● Venda de roba
Actualment treballen amb l’empresa Ardeco’s
El funcionament de la venda de roba és el següent:
o Les famílies fan comanda on line a través d’un formulari i paguen l’import
de la seva comanda en efectiu a l’Amipa
o Un cop registrades les necessitats de les famílies, l’Amipa fa comanda a
l’empresa
o S’avisa a les famílies quan la roba arriba al local de l’Amipa perquè vinguin
a recollir les seves comandes
o Hi ha dos períodes de demanda de roba. A principi de curs i de cara a
l’hivern
● Venda de llibres
Es valorarà si es vol treballar amb una nova empresa que ens subministri els llibres
per a l’escola
Es proposa socialitzar els llibres d’anglès, educació amb valors i religió. Es parlarà
amb la direcció de l’escola i amb les famílies per valorar si es pot fer.

-

-

-

-

-

● Menjador
La Raquel Martín deixa la comissió de menjador. Pren el relleu l’Eli Ibáñez. La Bet
Carreras hi continua
S’informa que la comissió de menjador tracta sobretot el projecte “pares i mares al
menjador”
Unes quantes famílies del cicle de petits es mostren disgustades per la relació que
tenen amb l’empresa “La Cuca de llum”. Comenten que el curs anterior hi va haver
molts canvis de monitors en poc temps, que la normativa publicada per l’empresa i
la realitat viscuda no van juntes, que la comunicació entre l’empresa i les famílies és
deficient (per exemple a partir de P4 ja no es disposa de l’agenda d’observacions
diàries, a partir de P4 l’empresa és poc visible a les reunions d’inici de curs)...
Aquest grup de famílies del cicle de petits, van redactar una carta dirigida a l’escola
i a l’empresa “La cuca de llum”. En aquesta carta demanaven se’ls aclarissin certs
dubtes sobre el funcionament del servei de menjador i feien propostes de millora
Aquestes famílies demanen reunir-se amb l’empresa i que a les reunions de la
comissió menjador (Amipa, direcció de l’escola, representant del consell escolar,
empresa del servei de menjador) es parli de quelcom més a part del projecte “pares
i mares al menjador”
L’Amipa pot traslladar a la comissió de menjador de l’escola que es miri de fer
reunions d’inici de curs amb l’empresa cada any, a P3, P4 i P5 com a mínim. També
pot comentar que aquestes famílies necessiten una reunió amb l’empresa.
● Servei de “canguratge” per a les reunions de pares
El servei de canguratge durant les reunions d’inici de curs ha funcionat
correctament
● Inscripcions i inici de les activitats extraescolars
Es comenta que kids and us omple gran part de la graella d’extraescolars
S’informa que les extraescolars de cuina, mindfulness i preespoprtiu no tenen èxit
Una mare pregunta qui escull les empreses. S’explica que les empreses s’ofereixen
(Interdansa per exemple) i en parlem
Es proposa demanar als pares quins interessos tenen
Algunes persones de la reunió defensen que les empreses que facin les
extraescolars al Bertí siguin de l’Ametlla. Altres persones proposen que qualsevol
empresa pugui oferir-se
Es proposa demanar a les empreses que al rebut del banc posin el concepte que és
i no el nom de la persona.
En el cas que hi hagi incidències cal enviar un mail a les empreses amb còpia a
l’Amipa. Qualsevol qüestió relacionada amb la gestió cal comunicar-la únicamente
a l’empresa

4. Presentació de comptes curs 2018-19 i Proposta econòmica curs 2019-20
-

1700 € de benefici aproximadament (hi ha una part del cost de la festa de fi de
curs que es va pagar al juliol i els comptes es tanquen al juny)

5. Canvi d’alguns membres de la Junta Directiva de l’Amipa
-

Es fa la següent proposta:
•
•
•
•
•

Presidenta: Raquel Martín
Vicepresident: Ferran Puig
Secretària: Berta Pastor
Tresor:era: Natàlia Català
Vocals: Maribel Moreira, Bet Soler, Marta Pérez, Gemma Moret, Carol
Rodríguez, Eli Ibañez, Javy

Tothom hi está d’acord

-

Els següents pares i mares del cicle de petits s’ofereixen voluntaris per col.laborar:
• Mar
• Núria
• Carla
• Christian
• Isabel

Se’ls avisarà quan hi hagi la propera junta de l’Amipa per si desitgen assistir-hi com a
oients i posteriorment confirmar si hi ha disponibilitat per ajudar activament en les
tasques que requereixen reforç

6. Aprovació si s’escau de la proposta d’eliminar l’ús de la bata de menjador a primer i
segon
-

-

Es proposa mantenir la bata de menjador a infantil i retirar-la a primer i segon
● Vots totals: 17
● Vots a favor: 12
● Vots en contra: 5
Aquest acord de l’assemblea es proposarà a l’escola

7. Presentació de comissions
-

Menjador: Eli
Socialització de llibres. Bet i Maribel
Extraescolars. Marta
Comunicació : Ferran
Festes: Ferran i Eli
Escola de pares i mares: Marta
Oci en família: i taller dels divendres Raquel
Pati: Gemma, Berta i Carol
Roba: Maribel i Eli

8. Acompanyaments piscina i música
-

-

Aquest curs l’ajuntament encara donarà el servei d’acompanyament però cal que
les famílies interessades paguin l’import corresponent. Es comenta que resulta
molt car pel rati monitoratge/infants que hi ha
El curs vinent no hi haurà servei d’acompanyament per part de l’ajuntament.
Caldrà trobar una alternativa. Una possibilitat seria fer de l’acompanyament una
extraescolar

9. Precs i Preguntes

