ACTA ASSEMBLEA AMPA Reina Violant
20/10/2016
Assistents:: 30 persones
Ordre del dia:
− Aprovació de l’acta de l’última assemblea (08/06/2016)
− Informe de la Junta i objectius del nou curs
− Informe econòmic: liquidació pressupost 2015-2016,
2016, aprovació
pressupost 2016-2017,
2016
aprovació quotes de l’AMPA.
− Informe de les comissions del curs 2015-2016
2015
− Votació membres de la junta AMPA i vocals de comissions
− Torn obert de paraula
D’entrada comentem que ens hem adonat que la motxillada informativa
informativa
d’aquesta assemblea no ha arribat a tots els cursos. Mirarem què ha passat.

1. Aprovació de l’acta de l’última assemblea
La presidenta entrant llegeix l’acta de l’última assemblea (08/06/2016) i es
comenten
enten alguns dels temes que s’hi tracten.
tracten
Representants de la comissió d’espais expliquen que el districte ha concedit
que el Reina Violant
nt formi part dels patis oberts.. D’aquesta manera, el pati de
l’escola restarà obert al totes les persones
pe
del barri, WC inclòs, sota la
vigilància d’un/a conserge/a,
ge/a, havent de responsabilitzar-se
responsabilitzar se cada pare o mare
de les seves criatures. Un cop al trimestre hi haurà una proposta d’activitat
dirigida. L’Ajuntament durà un seguiment de l’ús que se’n faci.
Podem triar la franja horària de dissabte matí, dissabte tarda,
tarda, diumenge matí o
diumenge tarda. No pot ser una tarda entre
e
setmana
mana perquè el pati s’utilitza per
a les activitats extraescolars.
Ho votem,
otem, i en una segona ronda, l’opció
l’
més triada és la de dissabte al matí
(amb 14 vots).
L’acta estarà penjada al web de l’escola i a partir d’aquí se’n farà l’aprovació.
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2. Informe de la Junta i objectius del nou curs
Objectius econòmics
•

És necessari resoldre els problemes de morositat de les quotes de
menjador i d’AMPA, ja que han augmentat de forma exagerada.
Històricament els impagats s’assumien amb el romanent del que es
disposava però a dia d’avui ja no n’hi ha.
El nou administratiu demana un protocol per tal que les famílies en
qüestió liquidin el deute. La direcció l’ha dissenyat i cal aprovar-lo en
assemblea. S’explica:
Es farà una ronda de trucades comentant que si no es liquida el deute
del curs passat abans del dia 1 de novembre, els seus fills no podran
gaudir de les activitats a les que es destina aquest pressupost (sortides,
tallers, material, no podrà venir a dinar...). En cas que a una família no li
sigui possible fer aquesta despesa, pot demanar una reunió amb la
directora per tal de pactar de quina manera se’n farà càrrec (de forma
fraccionada, per exemple) o bé per activar conjuntament els ajuts públics
necessaris.
Paral·lelament es farà una campanya d’informació per evitar que
aquesta situació es repeteixi, fent visible l’ús que es fa d’aquesta quota i
com n’és de necessària per a l’educació dels infants: sortides, material,
llibres, festes tradicionals, tallers...
Es comenta la preocupació de tots els i les assistents de que algun
alumne pugui veure’s perjudicat a l’escola pel problema econòmic de la
seva família. Per tant, s’aprova el protocol amb la voluntat i el
convenciment de que s’exploraran totes les vies possibles abans de que
un alumne no pugui anar d’excursió o fer alguna activitat per aquesta
causa.
També es comenta la possibilitat de crear un fons solidari, si els comptes
ho permeten.

•

S’està treballant per dur la gestió del menjador escolar de forma
compartida escola/AMPA.
Es comenta una informació que es desconeixia fins al moment:
L’administratiu de l’escola cobra un tant per tal d’ocupar-se de fer els
cobraments dels rebuts del menjador.
Hi estem d’acord, però cal saber exactament el què cobra i tenir-ne una
factura a final de curs. La proposta és de 1.400 € anuals, pagament que
inclouria també la gestió del cobrament de les quotes de l’AMPA.
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Alhora, amb els diners de les quotes de menjador i AMPA es pagarà de
forma compartida el nou programa informàtic de gestió de rebuts.
•

El dia 9 de setembre, la Fundació Josep Carol va informar de que ja no
s’ocuparia dels tallers extraescolars ni de l’acollida matinal del Reina
Violant. De forma immediata s’han hagut de buscar altres solucions:
− l’acollida matinal la fa una nova monitora ja coneguda a l’escola,
la Sònia, i el seu contracte el gestiona Campos Estela.
L’administratiu de l’escola s’ocupa dels rebuts i del control dels
diners d’aquest espai.
− Campos Estela també el fa ara el contracte de la Laia com a
coordinadora d’extraescolars, encarregada dels alumnes entre les
16:30h i les 17h, hora d’inici de les activitats, i de la gestió dels
cobraments d’aquests. S’ha aprofitat per fer un canvi de categoria
laboral la qual cosa li suposa un augment de sou.

•

Aquest curs hi ha un increment important d’inscrits a les extraescolars.
La Laia no es pot fer càrrec de tants alumnes entre les 16:30 i les 17h.
Es presenta un excel que resumeix el nombre exacte de nens i nenes
que hi ha cada tarda i la proposta d’augment del preu de l’extraescolar
necessària per fer front a la despesa d’un nou monitor durant aquella
mitja hora. L’import queda cobert amb un augment de 4€ per activitat (5€
en el cas d’anglès, que ja en pagava un de menys).
Es planteja la possibilitat d’avançar les activitats un quart d’hora per tal
d’haver de cobrir només 15 minuts més.
S’aprova fer l’augment que calgui procurant que sigui el menor possible.
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3. Informe econòmic: liquidació pressupost 2015-2016,
2016, aprovació
pressupost 2016-2017,
2017, aprovació quotes de l’AMPA
l’

El tresorer de l’AMPA exposa el balanç econòmic del curs anterior.
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•

•

Balanç econòmic negatiu
− Hi ha més de 5.000 euros d’impagats que cal recuperar el curs
2016-2017..
− Es va fer el càlcul del pressupost a un número d’alumnes que al
final ha sigut menor.
menor
− S’han gastat 3.000 euros més en material.
− Comissions bancàries: degut a que el canvi de banc de
CatalunyaCaixa a Banc de Sabadell es va allargar
allargar més del
compte i hi hagut força retorns de rebuts, hi ha més comissions
bancàries de les previstes.
Balanç econòmic positiu
− De sortides, s’ha gastat menys del que s’havia previst.
− També es destaca que amb el canvi de Banc, ara Sabadell, es
pagaran la meitat
m
de l’import de comissions.

Es planteja el pressupost per aquest curs 2016-2017. Es preveu que
mantenint les quotes de 75€
75 s’arribarà a cobrir despeses.

S’aprova la quota trimestral de 75 euros/alumne per al curs 20162016-2017.
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•

Accions a realitzar de cara al curs 2016-17
− Control d’impagats amb l’establiment d’un protocol.
− Gestió compartida del compte corrent de menjador.
− Control de la despesa de l’escola en material. Arrel del que
s’observa, comenta entre altres coses que s’ha demanat a
l’escola que ens faci arribar una previsió anticipada del material
que es vol demanar i dels terminis en què arribaran els
cobraments per tal d’evitar descoberts.
− El tresorer comenta la necessitat de major transparència amb els
números de l’escola. Cal que la informació sobre despeses i
ingressos puguin estar a l’abast d’aquell que ho desitgi i no
exclusivament del tresorer. De tota manera, s’ha de fer de forma
que preservi la intimitat d’aquelles persones que hi apareixen.
− Proposa elaborar quadres resum on s’hi desglossi la informació
sense noms, que estiguin disponibles a l’ordinador de l’AMPA.
També fer resums mensuals d’ingressos i despeses, i enviar-los a
través del butlletí. L’Assemblea hi està d’acord.
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4. Informe de les comissions del curs 2015-2016
Cal que hi hagi més gent col·laborant a l’AMPA, tant a la Junta com a les
diverses comissions. S’anima als assistents a formar-hi part i es farà crida
mitjançant el butlletí.
1. La comissió de casals no té cap vocal. Ja hi ha una proposta de
l’empresa Més Temps Lliure per a fer un casal de Nadal a l’escola.
Només es podrà tirar endavant si hi ha persones que vulguin implicars’hi.
2. Aquest any hi ha eleccions al Consell Escolar, que han de tenir lloc entre
el 22 de novembre i el 2 de desembre. Cal que es presentin tres
persones per formar-hi part, així com algun suplent. És de màxima
importància aprofitar les possibilitats d’intervenció a l’escola que ens
ofereix ser al Consell. Per aquesta raó, la junta projecta una presentació
que explica les funcions i el funcionament del Consell Escolar així com la
proposta que es fa dels acords que prenem sobre el nostre lloc al
Consell.
3. La comissió de cultura es queda amb poca gent. S’hi apunta una mare,
l’Ariadna L.
4. La comissió de temps del migdia demana col·laboració de famílies que
tinguin els fills al parvulari.

5. Votació membres de la junta AMPA i vocals de comissions
A la Junta de l’AMPA s’ha patit la sortida forçosa de la presidenta, la Mar
Ferrando. La Cel·la Mondéjar ocuparà el seu lloc, amb la Sara Solà com a
vicepresidenta. S’incorpora a la Junta la Núria Comulada amb el càrrec de
secretària. Es mantenen Hugo Rodríguez com a tresorer i Anna Llucià, Andrés
di Masso i Maia Carbonell com a vocals.
Junta sortint

Junta entrant

−
−
−
−

−
−
−
−
−

Presidenta: Mar Ferrando
Secretària: Cel·la Mondéjar
Tresorer: Hugo Rodríguez
Vocals: Sara Solà, Anna Llucià,
Andrés di Masso i Maia Carbonell

Presidenta: Cel·la Mondéjar
Vicepresidenta: Sara Solà
Secretària: Núria Comulada
Tresorer: Hugo Rodríguez
Vocals: Anna Llucià, Andrés di
Masso i Maia Carbonell

Cal que nova gent col·labori a la Junta per tal d’anar fent relleu d’equips de
forma periòdica amb un correcte traspàs dels càrrecs i les seves funcions.
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6. Torn obert de paraula

•

Una mare recorda que el projecte Escola-Impremta (de la Impremta
Badia) pot oferir material sobrant a l’escola i realitzar impressions
gratuïtes. Recollim la informació i procurarem tramitar-ho per tal de
col·laborar en l’objectiu de reduir despeses en els pressupostos de
material i fotocòpies de l’escola.

•

Es comenta la preocupació pel fet que hi ha moltes famílies que no
assisteixen a les assemblees ni participen activament a l’AMPA.

•

La comissió DEP informa que entre els dies 10 i 18 de desembre es farà
una setmana de conscienciació sobre la problemàtica de les persones
refugiades. Aquell mateix dilluns hi haurà una reunió a l’Espai Jove la
Fontana per tal de dissenyar les diverses activitats i actuacions d’aquella
setmana. Com a AMPA del Reina Violant hi volem ser. Aquells que hi
estiguin interessats poden afegir-se a la xarxa.

•

Una mare comenta el seu interès per a realitzar una activitat gratuïta a
l’escola, per a l’alumnat. Ho traslladarem a la direcció per tal que valorin
la proposta.
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