ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I
PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI SANT GABRIEL
Sessió núm: 10/10/2016
Caràcter: ordinària
Data: 10 d’octubre de 2016
Horari: 21:30h
Lloc: Col·legi Sant Gabriel

Assistència:
XAVIER MONTEJO

TRESORER

MÒNICA GONZÁLEZ

VOCAL

MÒNICA RUIZ

VOCAL

CARMEN HERVÁS

VOCAL

FANNY PEDRAGOSA

VOCAL

MONTSERRAT QUINTA

VOCAL

MAR MARTÍ

VOCAL

BRÍGIDA COMPAÑA

PRESIDENTA

CLARA GARCIA

SECRETÀRIA

GMÀ. JESUS DE LA CRUZ

CONSELLER

CARLOS GARNACHO

en substitució del Director

Excusen la seva assistència: Antònia Lara, Mariana de Salas i Jordi Ribas.

Desenvolupament de la sessió:
1. Valorar petició que fa la Neus (mestra cicle inicial) per a la compra de material a
l’Ikea.
Volen comprar uns mobles que són mòbils i serien de racó de treball per posar a
l’escala de primària com a un recurs més per treballar intel·ligències múltiples.
L’equip directiu ho veu interessant i l’AMPA també hi està d’acord.

També miren l’opció de fer un hort escolar. El germà Jesús es queixa perquè a ell no
se li havia comentat, i creu que com a titular de l’escola se li hauria d’haver explicat.
A la Junta li agrada molt aquesta proposta.
El cost dels mobles l’haurem de treure de la partida “d’ajudes de material escolar”
del pressupost de l’any 2015-16, ja que no es va gastar el que estava pressupostat.
Demanem però que ens facin arribar el pressupost detallat.

2. Convidar a MAITE DE CREU ROJA, a la reunió, perquè ens volia comentar
quelcom.
En Carlos, en representació també de la Creu Roja, ens diu que ens proposen per
aquest curs tornar a fer un curset de primers auxilis per a pares i famílies. Seria en
caps de setmana i la durada és de 20 hores. A la Junta de l’AMPA li sembla bona
proposta, i demanem que ens enviïn més informació.
També ens demanen si l’AMPA pot ajudar econòmicament a alguns alumnes que
tenen necessitats, alhora de pagar excursions, per exemple. En Xavi comenta que
això hauria de ser un punt a parlar en Assemblea, ja que els diners són dels pares i
mares, i són ells que han de decidir en què invertir els diners. Però sembla que la
Junta no ho veu massa bé. La Carmen i la Mònica creuen que hi ha famílies que ja
reben ajudes de l’administració. En Jesús creu que no. Hauríem de demanar hora
amb l’Ajuntament per parlar d’aquest tema, i saber si hi ha ajudes a famílies.

3. Estat actual de factures.
Falta pagar 2.200€ corresponent a les hores dels mestres d’educació física de
l’activitat extraescolar que fan al migdia, i per tant no hi ha factura. La Junta creu que
l’AMPA no hauria d’assumir les hores de professorat, ja que tampoc no ens poden
fer factura i no ho podem justificar. L’hermano diu que això ho hem de parlar amb
l’administrador, per veure com es pot solucionar.

4. Logo AMPA.

En Carlos i l’hermano diuen que ja hi ha diverses propostes a secretaria i que les
passem a buscar quan vulguem. La Carmen diu que ella hi anirà, i després haurem
de quedar un dia per mirar i decidir què fer. En Carlos diu que es posa a la nostra
disposició per si s’ha de retocar algun dibuix i adaptar-lo en un format adequat per
imprimir o posar a la web.

5.

Debatre la operativitat de l’actual forma de funcionar de la “finestra” AMPA
dins la WEB del Col·legi. Valorar alternatives

Li comentem a en Carlos que creiem que l’apartat d’AMPA és difícil de trobar.
Voldríem més visibilitat a la web de l’escola. Diu que ens podria posar un link a la
pàgina inicial, ja que la barra de les pestanyes és igual per a totes les escoles, i no
es pot canviar. Diu que li passem per mail el que hi vulguem penjar i ell ho posarà.
La Junta de l’AMPA hauria d’escollir una persona responsable de passar la
informació a en Carlos i mantenir-ho actualitzat.

6. Propostes de millora per als patis.
Expliquem que algunes mestres ens varen fer una proposta de millora dels patis i
que valorem positivament poder-ho fer. L’hermano diu que els hi presentem
aquestes propostes, i llavors ho valorarem. Però creu que no és necessari, ja que en
el pati hi estan molt poca estona, i que ja tenen prou espai per jugar. Diu que el que
més agrada els nens és una pilota i poca cosa més. Que potser farem una gran
inversió i llavors no la faran servir. Diu que pensem bé en què invertim els diners, ja
que potser hi ha coses molt més importants, com per exemple la compra
d’ordinadors, que son molt més necessaris. Ens diu en Carlos que l’aula
d’informàtica està molt desfassada. Hi ha 18 ordinadors en una aula i 32 en una
altra, però que la majoria no funcionen. Que perden molt de temps de classe per fer
funcionar els ordinadors. Ens demanen col·laboració amb equips informàtics. La
Junta de l’AMPA hi està d’acord.

7.

Enviar CIRCULAR per recordar, especialment a les famílies de P3, que No
s’aparqui davant el col·legi.

La Circular l’hauríem de fer nosaltres i dir als pares:
-

Recordar als pares que no aparquin davant la porta.

-

Explicar que s’ha cobrat una quota corresponent a l’abril passat.

-

Donar l’opció a les famílies a entrar a formar part de l’AMPA, ja que hi ha 3
baixes.

Aquesta circular s’hauria d’enviar abans de l’Assemblea, per tenir la Junta
formada el més aviat possible.
8.

Continuar treballant amb l’Ajuntament per millorar els aparcaments.

Quan anem a parlar amb l’Ajuntament hauríem d’aprofitar per demanar més
presència policial als matins. Es comenta també que potser una plaça de
minusvàl.lids per una escola tant gran, es poc. Hi ha gent que s’hi aparca, i després
la persona que la necessita la troba ocupada. La Brigitte diu que això és cosa
d’educació, i que encara que hi hagi una altra plaça, també l’ocuparan.

9.

Demanar per a la situació de contractació de la PSICÒLOGA. Ens han fet
arribar que no treballa les hores de l’any anterior.

Ens diuen que la psicòloga continua fent les mateixes hores que l’any passat (14
hores setmanals). El que ja no fa és de professora de música.

10.

Valorar possibles ajudes a les famílies sòcies de l’AMPA (reducció
mínima de la quota de l’Ampa, establir convenis amb algun comerç per
oferir descomptes als socis, etc.)

Li preguntem a l’hermano si podríem rebaixar la quota de l’AMPA. Ell diu que els
diners de l’AMPA son cosa de l’AMPA, i que si ho volem baixar és cosa nostra. Per

tant, l’escola no hi té res a dir. També es comenta poder passar les quotes
trimestralment per tal de no tenir tantes despeses de devolucions.
Respecte a comerços que puguin oferir descomptes als socis s’hauria d’anar a parlar
directament als comerços.

11.

TRANSFERÈNCIES. Saber què paguem.

Estaria bé, a part de desglossar-les, que es pogués concretar i especificar. Aquest
desconeixement genera força malestar en les famílies, que no acaben de saber què
paguen. En Carlos diu que ho troba molt normal i l’hermano diu que això també ho
hauríem de parlar amb l’administrador. En Xavi diu que ja s’ha parlat diverses
vegades i que ell diu que no es pot fer.
La Fanny proposa que es publiqui a la web el preu de cada cosa (excursions,
viatges, material,...). Igual que es fa amb els llibres de cada curs.

12.Torn obert de paraules
-

La Brigitte diu que la Maria ens ha dit què farem per la Marató. No tenim cap
idea, però hem de parlar amb ella per saber què volen fer i posar-nos d’acord.

-

En Carlos ens explica que estan preparant un vídeo per un concurs, amb el
lema “treballant amb equip s’aconsegueixen millors resultats”, amb la
col·laboració d’en Fuji, i que els alumnes hi estan molt il·lusionats, ja que el
faran amb motos per dintre el col·legi.

A les 23:15h s’aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau,

La Presidenta

La Secretària

