ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ESCOLA POMPEU FABRA
Curs 2015/16
Caràcter: Ordinari
Data: 16 de juny del 2016
Lloc: Museu de l’Escola

MEMBRES DE L'AMPA ASSISTENTS : Neus Ros, Susanna Casellas, Cristina Casellas,
Mónica Lloret, Sílvia Valentí, Gemma Oliveras, Alba Gellida, i la Marta Sánchez
(Secretària)
ALTRES ASSISTENS: 4 mares.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA
S’ aprova.

2. ESTAT DE L’AMPA I DEL MENJADOR.
- Es reparteix a tots els assistents un full de detall del balanç. La Neus comenta els
diferents punts del balanç del curs 2015-2016 de maig a maig.
- Es comenta que els casals queden amb un balanç negatiu. Per aquesta raó el casal
del juny 2016 s’intentarà ajustar els costos. El casal del mes de juliol aquest any no es
farà degut als resultats del casal del curs anterior.
- El balanç del servei de piscina també queda en negatiu. L’AMPA assumeix els cost
dels acompanyants.
- La impressió de la revista genera força despesa. És proposarà fer una copia per a
família.
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- Pintar el mural a la paret queda pendent pel proper curs.
- Despeses d’excursions i llibres impagats. Parlar-ho amb l’equip directiu i explicar la
situació.
- Alguna mare comenta que ells no han de pagar les excursions de les famílies que no
paguen.
- Una mare pregunta que per què segueix havent guany a l’ acollida matinal, comenta
que aquest servei és una necessitat i que no hi hauria d’haver guanys.
La presidenta comenta que l’any passat es va ajustar el preu de l'acollida per als
usuaris fixes en el servei i durant aquest curs s'ha ajustat el preu dels usuaris
esporàdics: de 3 euros a 2,5 euros.
Una mare proposa fer una enquesta als actuals usuaris/es sobre el servei d’ acollida,
preguntar si estan satisfets i si troben excessiu el preu. L’AMPA recull la proposta.
- S’explica els projectes pensats pel curs que ve:
-

Pintar un mural a la paret externa del gimnàs.

-

Comprar una pissarra digital.

-

Extraescolar de teatre i ioga.

- Una mare comenta que els nens que juguen a futbol, com que es fan torns per la
pista (2 dies a la setmana), es veuen limitats i proposa posar en el pati tranquil alguna
cistella de bàsquet.
Per altre part una altre mare comenta que a ella ja li sembla bé que sigui pati tranquil i
no es permeti jugar amb pilota, li sembla bé que hi hagi una mica per a tots.
- Una mare proposa fer obres a la zona dels lavabos. Comenta que es podria demanar
ajuda/subvenció a l’ajuntament o al Consell Escolar perquè arreglin els wc del pati.
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3. PRESENTACIÓ DE LES EXTRAESCOLARS PEL CURS VINENT.
- Escola esportiva. Dimarts i dijous.
- Plàstica. Dilluns i dijous.
- Ioga per a nens. Divendres.
- Teatre. Dimecres.
- Robòtica. Divendres.
Els horaris són orientatius, no són els definitius.

4. CANVIS A LA JUNTA.
La Neus Ros, actual presidenta deixa el càrrec. De moment no se sap qui assumirà el
càrrec vacant.

5.ASSEGURANÇA
Pel que fa a l’ extraescolar d’escola esportiva, és recomanable tenir assegurança. El
cost és de 4,50€ per curs. Aquesta quota entraria dins de la quota de l’ extraescolar.
Les ulleres no entrarien en l’assegurança. Les despeses odontològiques si (500€).

Per altre banda l’assegurança dins l’horari d’escolarització té un cost de 6’42 € per
curs. Cobreix les ulleres ( si hi ha sinistre que requereixi assistència mèdica) i les dents.
Tota la informació estarà penjada a la web de l’AMPA.

5. CRÈIXER EN FAMÍLIA
Hi ha hagut una participació d’unes 20 famílies. La valoració ha estat bona.
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Des de l’AMPA es pregunta si hi ha algun tema que interessi per demanar fer alguna
xerrada/formació..

6. PRECS I PREGUNTES
Es demana crear fora de l’horari escolar un espai per a les famílies on hi puguin
participar amb els seus fills juntament amb un professional i fer tallers.

Fer una instància a l’ajuntament perquè reubiquin la situació dels contenidors, ja que
és una zona de pas i accés a l’escola.

La presidenta aixeca la sessió, com a secretària en realitzo l’acta

Anglès, 16 de juny del 2016

Alba Gellida

Neus Ros

Secretària accidental de l’AMPA

Presidenta de l’AMPA
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