ACTA JUNTA DE L’AMPA Turó de Guiera

Dimarts 26 de setembre a les 21h. al local de l’Ampa.
Assistents: Vanessa, Cristina, Corpus, Eva, Antònia, Rali, Eli, Ruth, Laura, Ignasi, Víctor, Alexia,
Dayi i Mireia

1. Tanquem 2016/17:
o Valoració festa final de curs 2016/17: Bona valoració en general. Destacar les 14
voluntàries per la gimcana, el bar es va quadrar a 0, i la bona predisposició per
la recollida a la nit.
Positiu començar d’hora les exhibicions d’extraescolars per el sol, i perquè així
no es va fer llarg.
Ens van descomptar l’inflable que no va arribar. Valoració bona de la gimcana
aquàtica.
L’animació de la nit més fluixa que altres anys, però la festa bé.
o Valoració dinàmica junta 2016/17, pendent, no es tracta i s’aplaça a la propera
junta.
o Valoració comissions 2016/17, pendent, no es tracta i s’aplaça a la propera
junta, on cada comissió es compromet a portar la seva valoració del curs passat
i les propostes per al proper.
o Desperfectes escola post revetlla de St Joan. No tenim respostes, decidim portar
el tema al proper Consell Escolar.
o Tresoreria:
Cost de l’atenció a l’alumnat amb NNEE en horari de menjador: hi ha un conveni
subscrit entre l’AMPA i l’Ajuntament, en el que s’acorda la subvenció per part de
l’Ajuntament del cost que representa l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
específiques durant el període de servei de menjador. Al conveni s’estableix que
l’Ajuntament pagarà l’import de la subvenció tant aviat com aquesta estigui justificada, i
un dels requeriments és presentar el rebut de pagament a La Vostra Cuina. El pagament
es fracciona en dos o tres rebuts anuals que l’AMPA paga a l’empresa, sense saber quan
es farà el pagament de la subvenció de l’Ajuntament. El darrer pagament s’ha fet el mes
d’agost i ha sigut de 6.194,91 euros. A data d’avui l’Ajuntament no ha pagat i no sabem
quant ho farà, el que representa un problema de liquiditat per a la nostra entitat.
-

Càrrec de tresorera: l’actual tresorera comenta que aquest és l’últim curs en que pot
ocupar el càrrec perquè la seva filla està fent cinquè. Per tant, caldria que una altra
persona es fes càrrec de la tresoreria per al curs 2018-2019.

-

Quotes AMPA: hi ha un percentatge baix d’impagats. El curs passat van pagar la quota
235 famílies de l’escola. Aquest curs amb data 26 de setembre han pagat 226 famílies. Els
ingressos de l’AMPA procedents d’altres font han disminuït i la quota que paguem les
famílies és la principal manera de finançar les activitats que es porten a terme des de
l’associació. Per tant, es considera adient i s’acorda incrementar la quota de 22 a 25
euros.

2. Encetem el 2017/18
o Objectius, full de ruta, comissions, junta 17/18, pendent, no es tracta i s’aplaça
a la propera junta.
o Calendari junta 17/18:
26/09
21h.
24/10
17’30h.
Assemblea Ordinària Anual
28/11
21h.
12/12
17’30h.
30/01
21h.
27/02
17’30h.
20/03
21h.
10/04
17’30h.
29/05
21h.
16/06 festa final de curs
19/06
17’30h.
o

Data Assemblea anual, es decideix, degut la poca participació d’altres anys, que
es farà coincidir amb la propera junta per poder aprofitar el temps.
Els punts de l’ordre del dia seran:
Resum valoració del curs anterior: cada comissió fa un resum previ i el passa a
la secretària.
Tancament econòmic 16/17
Presentació curs 17/18: cada comissió prepara la seva petita exposició de
propostes del curs, i ho passa a la secretària.
Pressupost 17/18.
Elecció de la junta.
Proposta i aprovació pujada de la quota de l’AMPA.
Proposta i aprovació canvi de nom de l’AMPA, per Associació de Familiars
d’Alumnes, AFA.
Tot seguit es seguirà amb altres temes de la junta.
A l’assemblea es trauran sobres del bar per fer el vermut perquè caduquen a
finals d’any.

o

Representant Consell Escolar, segueix la mateixa persona però es preveu haver
de fer un canvi en un parell de mesos.
o NEE menjador i servei de canguratge
o Loteria de Nadal, es dóna vist-i-plau per a sol·licitar un número. Se’n fa càrrec la
Dayi.
o Extraescolars:
 Valoració CASAL D’ESTIU
1) Augment del 40% de les inscripcions
2) 3 alumnes con necessitats educatives especials amb suport d’un monitor (María José).
3) L’Enquesta de valoració han donat una valoració molt positiva a les excursions, piscina i
tallers realitzats. En general la valoració és molt positiva

4) No es realitzaran casals de Nadal ni Setmana Santa per ser deficitaris.

1)
2)
3)

EXTRAESCOLARS 2016-2017
SUBVENCIÓ D’esports 950€
EMPRESA D’EXTRAESCOLARS APORTA 1097,05€
DESPESA QUE HA ASSUMIDO L’EMPRESA D’EXTRAESCOLARS
- MATERIAL ESPORTIU 659€
- ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DELS ALUMNES 1018,50€
- DVD D’EXTRAESCOLARS 726€
- REGAL A LES FAMILIES 500€
4) S’ha assumit alumnes de NEE reduint ratis però sense tenir un monitor especial. Es
necessita suport per part de l’AMPA o les famílies per saber qui paga aquest monitor
extra per futurs cursos.
 EXTRAESCOLARS 2017-2018
1) Hi ha EXTRAESCOLARS noves que començaran a l’octubre, Robòtica , Rítmica para P5,
Batuescola per primària, iniciació esportiva per a p3 i p4.
2) Berenar: No es pot berenar a les zones comuns dins de l’escola. Només els alumnes que
facin activitats a segona hora al porxo de p5. A la pista es pot berenar.
3) A data d’avui no hi ha llista d’espera.
4) Hi ha 280 alumnes inscrits.
5) Impagats: Els alumnes amb deutes pendents d’anys anteriors no podran iniciar
extraescolars aquest curs.
6) Infants amb NEE. Es debat com es pot fer. Quan hi hagi algú cas concret l’empresa
d’extraescolars farà un pressupost del que costaria una monitora d’educació especial i
es valorarà l’aportació de la família i l’ampa per cobrir el cost del monitor.
o
o

o

Pati obert, es debat l’estat del pati, la pista, la sorra... i es proposa demanar que
ja que l’escola té PATI OBERT, hi hagi una contraprestació amb el manteniment.
Preparació festa de 6è. Es demana que la preparació de la festa de 6è no afecti
l’ordre de l’espai de l’AMPA. L’any passat es va envair una sala, que va quedar
totalment inutilitzable.
Davant els esdeveniments polítics d’aquests dies es decideix que l’AMPA no en
pren partit, és a dir, no es posiciona envers cap postura, i es mantindrà al marge,
deixant a les famílies que a nivell individual actuïn segons el seu parer.
Es vetllarà perquè l’escola quedi en condicions el dilluns després del
Referèndum, i es proposa un grup de voluntaris per endreçar taules i altres el
dilluns al matí abans que els infants facin ús del menjador...
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