ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL
COL·LEGI SANT GABRIEL

Sessió: 18112015
Caràcter: ordinària
Data: 18 de novembre de 2015
Horari: 21.15 h – 22.45 h
Lloc: Sala d’actes de l’escola Sant Gabriel de Torroella de Montgrí.

Assistència:
BRÍGIDA COMPAÑA, Presidenta
ANTÒNIA LARA , Vicepresidenta
FCESC XAVIER MONTEJO, Tresorer
CARMEN HERVÁS , Vocal
MAR MARTÍ, Vocal
MÒNICA RUIZ, Vocal
MÒNICA GONZÁLEZ, Vocal
MONTSERRAT QUINTA, Vocal
FANNY PEDRAGOSA, Vocal
CLARA GARCIA, Secretària

Hi ha assistit un nombre total de 30 socis i sòcies.
Ha excusat la seva absència,
MARIANA DE SALAS MATAS, Vocal

També hi ha assistit,
JORDI RIBAS , Director
JOSEP MARIA GUÀRDIA, Sotsdirector
Gmà. JESÚS DE LA CRUZ

Ordre del dia:
1.2.3.4.-

Presentació de la nova AMPA.
Lectura i aprovació de l’acta de l’ Assemblea General anterior.
Pressupostos curs 2015 - 2016.
Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1-Presentació de la nova Ampa.
La Sra. Brígida Compaña va presentar la nova AMPA i tots els càrrecs i les noves
comissions, per etapes escolars.

2-Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.(15.3.2015).
Es llegeix i s’aprova l’acta de l’assemblea anterior per unanimitat.

3-Pressupostos.
En Xavi, tresorer, presenta els pressupostos del curs passat, que queden aprovats.
Tot seguit presenta la proposta de pressupostos pel curs 2015 – 2016. Es demana als pares
que si tenen alguna cosa a dir respecte a aquestes propostes, ho poden fer ara.
Una mare comenta que la partida de 3.000 € per als tallers de secundaria li sembla
excessiva, ja que tenim una altra partida de 3.000 € més per secundaria, que correspon als
Jocs participatius dels migdies. Demana que no es destini tant pressupost a un sol cicle,
sinó que es reparteixi en tots els cicles. Proposa destinar la meitat a cada un d’aquests.
El sotsdirector, Josep Mª Guardia, intervé per aclarir que aquests 3.000 € dels tallers, son
concretament per el taller de disseny de mobles, que el fan a secundaria, però els mobles
que es facin seran utilitzats pels cicles de infantil i primària.
El director, Jordi Ribas, puntualitza que no és l’únic taller que es fa, sinó que també es fan
tallers de radio, curtmetratges i altres, i que el pressupostos que els professors ens varen
donar per cada taller son molt poc concrets. Posant de manifest certa falta de comunicació
entre ells i algun professor alhora de duplicar demanda de coses a l’equip directiu i a
l’AMPA.
La Sra. Mar Martí intervé, al respecte, eximint a la JUNTA de responsabilitat en aquesta
situació.
Intervé la Sra. Antònia, vicepresidenta, per explicar els arguments que s’ha tingut en compte
des de la JUNTA per fer aquesta proposta de canvi pressupostari. S’explica que justament
aquest any, s’ha disminuït la partida de Psicòloga i de Material entre d’altres, per afavorir les
partides destinades a infantil i Primària. L’objectiu ha estat equiparar l’aportació que des de
l’AMPS es fa a tots els cicles, Infantil, Primària i Secundària. I que la intenció de la Junta és
continuar treballant en aquest sentit. S’hi afegeix que de les necessitats plantejades pels
professors , la JUNTA n’ha desestimat els que tornaven a incidir només a secundària.
Una altra mare pregunta per la partida d’activitats aquàtiques, si se’n beneficien gaires
alumnes. El director diu que ho fan a sisè i a segon d’ESO. Aquesta activitat la paga
íntegrament l’AMPA. Es creu que és bastant elevat, i l’AMPA es compromet a revisar el preu
que es paga per cada nen per aquesta activitat.
Una altra mare pregunta si es poden comprar més ordinadors, ja que creu que no és
suficient els que hi ha. El director respon que els ordinadors ja els va pagar tots l’AMPA ja
uns anys, i que per la metodologia d’aprenentatge que s’està utilitzant actualment al Col·legi
no fan falta més ordinadors.

La Sra. Brígida, Presidenta, intervé per explicar l’apartat de la Marató de TV3. S’està
treballant per fer una classe oberta de Zumba i patinatge, el divendres 11 de desembre de
15:30 a 16:30h. En aquesta activitat s’obriran les portes a tots els pares i familiars que
vulguin venir a col·laborar, fent un petit donatiu que es destinarà íntegrament a la Marató de
TV3.
4- Precs i preguntes:
Una persona pregunta si podríem tenir un policia municipal regulant el trànsit a l’entrada i la
sortida de l’escola, igual que tenen a l’escola Guillem de Montgrí.
La Sra. Mònica Ruiz explica l’estat de les accions per l’adequació del vial. Després de
diverses instàncies presentades i diverses reunions amb l’Ajuntament, es va aconseguir
l’aprovació de la sol·licitud. Primer es va dir que les obres es farien durant l’estiu, i després
es va dir que es farien al mes de novembre. Aquesta setmana hem tornat a fer pressió en
aquest tema, sense resposta. L’AMPA es compromet a continuar insistint per rebre una
resposta el més aviat possible, i també preguntar el tema del policia municipal.
Un pare proposa que es faci una pàgina de Facebook de l’AMPA per així poder anar
informant als pares de les accions i activitats que s’estan portant a terme. La Presidenta el
respon informant que ja s’ha habilitat un apartat nou de AMPA a la pàgina web de l’escola,
on anirem posant tota la informació. Així com un nou correu electrònic on els pares ens
poden anar enviant propostes, inquietuds, ...
Una mare fa una queixa dels llibres que es canvien massa sovint, ja que en alguns casos
d’un germà a l’altre no es poden aprofitar. Demanen si es podria fer reciclatge de llibres, que
en altres escoles es fa, i aquí ja s’havia proposat en alguna altra ocasió. Es pren nota.
Un pare proposa gravar un vídeo (DVD) de l’actuació de Nadal dels alumnes per poder
vendre als pares i familiars que en vulguin tenir un record. La Junta de l’AMPA i la resta de
socis i sòcies ho valora positivament. Es pren nota i esmirarà si és possible fer-ho ja per
aquest any.
Una altra mare diu que la quota de l’AMPA és molt alta, força més que en altres escoles.
Demanen que les famílies tinguin més beneficis per ser associats, com per exemple,
descomptes en els uniformes o en els llibres.Afegeix que la sensació dels pares i mares és
que l’entitat té poca llibertat per decidir on s’inverteixen els diners i que es depèn massa de
l’escola. Expliciten que els diners de l’AMPA els hauria de gestionar l’AMPA i no l’escola
com creuen que passa.
Una mare pregunta si es compleix la ràtio de nens per monitor, especialment a l’hora de
dinar. El director respon que hi ha un monitor per cada 15 nens a infantil, i 1 cada 25 nens a
primària. Es demana a l’escola que preguntin a l’empresa externa que gestiona el servei de
menjador si es compleix la ràtio. L’AMPA es compromet a consultar-ho .

Acords

1Invertir en material de joc simbòlic, cuinetes per INFANTIL. Perquè totes les aules disposin
del mateix material, actualment no totes en tenen.
2Invertir en la partida de llibres per PRIMÀRIA. És una necessitat que fa anys que
demanden professors per les aules.

3Invertir en la nova aula de música. PRIMÀRIA. Amb material i instrumental específic. El
cost de la pissarra blanca i el projector, no l’assumirà l’AMPA.
4Aportació per les activitats del Tricentenari que planteja el Col·legi.

5.Continuar invertint en les activitats lúdic-esportives adreçades a SECUNDÀRIA, que es
venen realitzant els últims anys.
6. Resta pendent la concreció de les xerrades, tallers per a les famílies.

A les 22:45 la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau,
Presidenta

La Secretària

