RESUM ASSEMBLEA GENERAL
AMPA de La Farigola del Clot
6 Octubre 2016
Vam assistir-hi 42 persones (per ordre de nom): Àlex Ribot, Ana Belén Pérez, Andrea Gordillo, Anna
Pons, Anna Quelart, Begoña González, Carlos Hernández, Carmina Domenech, Carole Foret, Carolina López, Cecilia
Simone, César Aguado, Corina Ibrisam, Cristina Yusta, Elena Urzay, Elisa Angulo, Elizabeth Gregorutti, Eva Colldeforn,
Eva Muñoz, Eva Navas, Felisa Barberá, Gemma Garriga, Irune Juancorena, Joan Junyent, Jordà Dalmau, Lars Wölner,
Laura Trapero, Marga Larripa, Mariela Martínez, Marta Reyes, Martín Croce, Mireia Pons, Míriam Canal, Montse Alba,
Núria Granollers, Olga Hidalga, Patricia Varas, Pilar Poubennec, Rime Hantout, Silvia Castells, Sonia Pérez, Veronica
Peceño

Èrem de tots els cursos (sumem més perquè algunes persones tenen filles i fills en més d’un
curs):
P3: 14
P4: 6
P5: 3

1r: 9
2n: 1
3r: 3

4t: 10
5è: 5
6è: 3

Ordre del dia:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Aprovació de l’Acta anterior
Orientació de la direcció de l'AMPA
Renovació de vocals i comissions
Material escolar per a 5è i 6è
Anglès extraescolar
Festa Benvinguda
Valoració Festa de Fi de Curs
Monitoratge per a P3
Peticions i Preguntes

Informacions i Acords:
1.- Aprovació de l'acta anterior (2 Juny 2016)
La vam aprovar per unanimitat.
2.- Orientació de la direcció de l'AMPA
Vam revisar els tràmits per canviar el nom i passar a ser AFA, Associació de Famílies d'Alumnes
Vam compartir la visió de la junta que les persones vocals han d'estar integrades a la junta i
coordinar les comissions.
Vam proposar que la Tresoreria i la Secretaria tinguin la figura de la persona adjunta. La finalitat
és repartir tasques i pot facilitar el relleu.
3.- -Renovació de Vocals i Comissions
Vam confirmar la renovació 3 membres a les vocalies:
• Ana Belén PÉREZ
• Felisa BARBERÀ
• Josep RODÉS
Van quedar pendents altres membres per confirmar.
A la reunió del 24 de Novembre es van confirmar els membres de les comissions.
4.- Material Escolar dels cursos 5è i 6è
Desprès de debatre vam passar a votar l'ampliació del material cobert per la quota (fins ara ho
compraven les famílies). Per cobrir amb la quota Llapis, Bolígrafs, Goma i Regle.
A favor:
26
En contra:
0
Abstencions: 14
5.- Anglès extraescolar
Per fer tallers a Infantil (P3 a P5) ha d'aprovar-se al Consell Escolar. Després de debatre vam
passar a votar la següent proposta: “L'alumnat d'Infantil (P3 a P5) pot realitzar tallers d'idiomes”
A favor:
31
En contra:
0
Abstencions: 6
6.- Festa Benvinguda (Diumenge 9 Octubre 2016)

Vam demanar que tothom portès coses per a picar.
Vam informar que hi hauria bar (vam demanar ajut per a portar el material i muntar les barres).
Vam informar que es donaria un obsequi de l'AMPA per l'alumnat de P3.
7.- Valoració de la Festa de Fi de Curs (Juny 2016)
Vam patir el mal temps, això va afectar especialment als inflables i als equips de so.
Vam valorar que pel desmuntatge de les carpes va mancar col·laboració de les famílies.
Vam demanar que hi hagi més implicació de les famílies a la festa.
8.- Monitoratge per a P3
L'equip directiu ens va demanar col·laboració amb personal que puguès fer les funcions de la TEI
(Tècnica d'Educació Infantil, que no pot estar en una part de l'horari)
Desprès del debat vam decidim no avalar la petició.
9.- Peticions i Preguntes
* Banys
Vam valorar si es pot fer obra de reforma sense passar per concurs. Vam decidir parlar-ne amb
el Consorci d'Educació.
* Menjador
Des de la comissió de menjador es van expressar dubtes sobre el preu al concurs públic del
menjador. Els dubtes sortien perquè el preu de licitació del dinar queda per 5,64€, però les
famíliles paguem 6,20€.
Aquesta diferència podria suposar uns ingressos per l'escola de quasi 30.000€ a l'any.
Vam indicar que:
- L'aportació no és voluntària
- No és horari lectiu i no es pot recaptar aquí per l'escola
- No totes les famílies usen el menjador però sí que paguem per uns usos per a totes les famílies
Vam debatre que des de l'AMPA hem de demanar:
-> O bé baixar el preu
-> O bé augmentar la qualitat
La comissió es va comprometre a aconseguir la informació i comentar els dubtes amb l'escola i
amb els membres del Consell Escolar.
* CET 10
En iniciar-se el curs van haver-hi alguns problemes amb el monitoratge a l'escola La Rambleta.
Es va aclarir que la responsabilitat en el acompanyament pel carrer i en les recollides a La
Rambleta són de CET 10.
* Vestuaris
Vam acordar preguntar si des de l'AMPA podem contractar una obra, i com afecten o no els
processos de concurs públic.
* Cobertes d'amiant
Vam valorar que potser l'amiant de la teulada no és una obra prioritària i que treure'l podria
suposar més risc que mantenir-ho.
* Equip d'àudio
Es va informar que l'equip és per l'escola.
Amb això vam acabar l'assemblea.
L'acta serà publicada un cop s'aprovi a la propera assemblea general.

