ACTA ASSEMBLEA GENERAL AMPA
30 Novembre 2016
El dia 30 de novembre es convoca l’Assemblea General de l’AMPA a les 17.00h que es celebra
a la Biblioteca de l’escola.
Per part de l’AMPA assisteixen Neus Mateo (Tresorera), David Gallego (Secretari) i Noemí
Tenor (Vocal) i s’excusa la no assistència de Sergio Garcia (President) per malaltia.
Per part de les famílies de l’escola assisteixen 9 persones, el que suposa el 5% del total de
representants.

PREÀMBUL
Es destaca la baixa participació a la reunió, però al mateix temps la bona implicació de gran
part de les famílies en les activitats que es realitzen des de l’AMPA.

ESTAT DE COMPTES
Neus Mateo comença la reunió fent un balanç econòmic del curs 2015/16 i es detallen els
saldos actuals les comptes de l’AMPA i Socialització. Per ajudar a les famílies a entendre
l’explicació se’ls entrega un document on es detallen els ingressos i despeses. Neus destaca el
benefici obtingut i bon resultat obtingut gràcies a la participació de les famílies.

RESUM CURS 2015/16
David Gallego fa un recordatori dels objectius mínims que es volien cobrir des de l’AMPA donat
que les persones que la composen tenen poc temps per dedicar. De la idea original de
mantenir les 3 activitats indispensables per l’AMPA (material, socialització i extraescolars)
finalment, i gràcies a les famílies, es realitzen 11 actes dels quals 2 són nous (Lots de Nadal i
Joc de l’Escola). Només es deixa de fer Sant Jordi.
També fa una valoració molt positiva del comportament i col·laboració de les famílies, sobretot
durant la festa de fi curs.
A continuació es fa un resum detallat per mes de les activitats realitzades per l’AMPA
recordant que l’actual JUNTA comença el 3 de novembre:
NOVEMBRE:
-

-

L’AMPA te tres comptes: dos comptes corrents d’AMPA i una de
socialització. Es decideix tancar una de les comptes corrents i traspassar el
saldo a la que es manté per minimitzar despeses.
S’estableixen reunions obertes de JUNTA el primer dilluns laborable de
cada mes a les 20.30h on pot assistir qualsevol família.
Es realitzen els actes de la Fotografia de Nadal, Marató de TV3.

-

Es fa una presentació de la JUNTA amb els delegats.

DESEMBRE:
-

Es fan els Lots de Nadal.

-

Direcció ens demana fer un canvi al material esportiu de l’escola que
consisteix en eliminar el xandall i posar en el seu lloc una dessuadora i
samarreta de màniga curta.
S’estableix que, donat que els voluntaris que ajuden són sempre els
mateixos, un sistema de punts bescanviables per diners durant la festa de
fi de curs. A cada persona que ajudava de principi a fi en qualsevol activitat
guanyava un punt que equivalia a 0.50€. Al la festa de fi de curs es van
entregar més de 70 punts amb els que es podia pagar les consumicions i
activitats.
S’estableix que les persones que aportin un berenar als Berenars dels
divendres tindran dret a una ració sense cost.
S’estableix fer servir el Banc com a mitjà habitual de pagament i
cobraments i així millorar la transparència.
Es decideix oferir el servei de venda de llibres ofert des de l’AMPA i amb la
novetat de que s’entreguin durant l’horari lectiu als mateixos nens.

GENER:

-

FEBRER:
-

Es realitza el Joc de l’Escola amb una participació important.
Es realitza la donació de Fons Solidari a l’escola.
Es fa la festa de Carnestoltes.

-

S’aprova el nou material esportiu pel curs 2016/17 després de que Noemí
presentés diferents propostes econòmiques.

-

Es canvia el magatzem de l’AMPA per el de material esportiu de l’escola.
Es fa l’activitat de la Festa de l’Ensenyament.
S’estableixen les bases per les comissions de la festa de fi curs i es dota
d’un pressupost.
Comença a haver benefici econòmic.

-

Es comencen a gestionar els llibres.
Es donen a l’escola 1.000€ pel projecte del pati.
Es compren unes barres de bar per la festa de fi de curs.
Es donen 208€ a l’escola per 5è i 6è en concepte dels Lots de Nadal.

-

Es realitza la venta de llibres amb pagament únic a través del banc.
Es realitza la Festa de fi de curs.

MARÇ:

ABRIL:

MAIG:

JUNY:

-

Es canvia l’empresa CET10 per DLLEURE en una decisió presa per l’AMPA
del Llorens Artigas.
Es donen 1.700€ en concepte de Socialització.

A continuació s’expliquen les activitats realitzades al nou curs i fins la data de l’Assemblea:
SETEMBRE:
-

-

-

Es gestiona la inscripció i pagament a la Piscina.
Es fa la presentació de P3.
Es crea un nou sistema pels Berenars dels divendres on es busca que totes
les famílies participin.
Es comença a vendre el material esportiu nou.
S’acorda, de comú acord amb Direcció, en ampliar els conceptes en els que
es poden invertir els diners de la Socialització. Es passa de només poder fer
despesa en llibres a poder fer en qualsevol material que sigui socialitzat:
material classes,...
S’acorda establir un sostre mínim econòmic a les comptes de l’AMPA per
poder fer front a possibles problemes. L’AMPA es compromet a que mai
hagi menys saldo disponible del que s’estableix en reunió de Junta. La
resta de diners es pot transformar en inversió a curt i mitjà termini en
projectes per l’escola.
S’acorda donar el benefici dels berenars de 5è i 6è per ajudar als
pagaments de les colònies de fi de curs.

OCTUBRE:
-

-

Es realitza el pagament dels llibres i retorn dels sobrants.
S’acorda entre AMPA i Direcció fer un projecte participatiu i col·laboratiu
per crear projectes que ajudin a les famílies a fer front a les colònies de fi
de curs. D’aquesta forma quan cada nen arribi a aquests cursos hi haurà
establertes unes activitats per ajudar-los a recaptar fons.
S’aprova un projecte de inversió a curt i mitjà termini. A les inversions a
curt termini es destinen 2.500 € procedents de l’AMPA i 1.500€ procedents
de Socialització. Es demana a l’escola una llista prioritzada de inversions
necessàries. De totes 8 les demandes realitzes, s’aproven 5, una es mirarà
d’aconseguir per altres mitjans participatius, un altre es reserva per
inversió a mig termini i el darrer es descarta. Aquests projecte són:
o APROVATS: Valor total: 4.000€
 Inversió en Beebots.
 Inversió en material per racons.
 Projector de 2on.
 Aire acondicionat per aula informàtica.
 Inversió en material de psicomotricitat.
o REDIRIGIT PER ALTRES MITJANS:
 Disfresses per la ludoteca.
o MIG TERMINI: Valor calculat: 4.000€
 10 Tablets.
o DESSESTIMAT: Valor aproximat: 24.000€
 Tendals pel pati

NOU CURS
De cara al nou curs es comenta que es volen realitzar les mateixes activitats que durant el curs
passat incloent una possible sortida familiar de cap de setmana a l’abril.
S’explica que es volen mantenir les comissions de la festa de fi de curs i crear noves per la
gestió dels llibres.
Per part dels berenars es demana la implicació d’algunes famílies a l’hora de preparar-los i
vendre’ls.
Del tema del material esportiu, i per no tenir l’stock que ara mateix hi ha a l’AMPA, i ajustar les
despeses a aquest capítol, s’estudiarà la formula de fer una o dues comandes anuals sota
demanda.
També s’explica que s’ha realitzat un projecte pressupostari de l’AMPA, basat en les dades del
curs 2015/16, a dos anys vista. Es preveu que aquest curs, com a conseqüència de la despesa
important el material esportiu el balanç d’aquest curs 2016/17 sigui positiu però molt inferior
al d’aquest curs i que es pugui recuperar durat el curs 2017/18.
S’anima a les famílies a continuar participant a totes les activitats i a ajudar a l’AMPA en tot el
que puguin.

PRECS I PREGUNTES
Es fa arribar a l’AMPA la necessitat d’estudiar la possibilitat de fer samarretes de màniga llarga.
Es fa arribar a l’AMPA la necessitat de donar solució a un problema amb els ocells al pati de P3
i P4.

