Acta de la Junta
Dia: 27 – 09 – 2017
Hora: 21 h
Assistents:
Membres de la Junta: Eva Lara, Marta Gonzalo, Eva Garcia i Eli Guillamó. Excusen la
seva presència Marta Serrano, Maria Villellas i Montse Lavega.
Ordre del dia:
1. Organització per l'assemblea

Desenvolupament de la sessió

S’inicia la sessió amb el primer punt del dia.

1. Organització per l’assemblea
Per iniciar la sessió decidim que aquest any no necessitem fer ús de cap suport informàtic, a
continuació ens repartim les tasques a dur a terme i els temes a tractar. Començarem
presentant-nos les membres de la junta que hi podem assistir i recordant les mares que
formen part de la junta però no hi podran assistir. A continuació es citaran les comissions de
treball en que s’organitza a l’AMPA.
Atès que el curs passat les famílies van valorar que l’assemblea havia estat molt llarga, aquest
any només citarem les comissions, no les explicarem.
El següent tema a tractar serà l’homologació del Casal. En relació a aquest tema les famílies
han rebut la informació oficial de que ens subministra l’Ajuntament i un document elaborat
per la Cooperativa que recull els principals canvis que comportaria l’homologació. Es comenta
que tot el que parlem són coses que no sabem del cert sinó que són suposicions de situacions
que es podrien donar, però no ha de perquè ser així. Com a junta, com a punts positius
trobem: la possibilitat de demanar beques aquelles famílies que ho necessitin i la visibilitat que
li donaríem al Casal sortint en la proposta d’activitats de l’Ajuntament. Com a aspectes
negatius trobem el lleuger increment de preu per a cada setmana de Casal, que es fa més

important per a les famílies que fan tot el Casal, ja que no es podrien aplicar els descomptes
que s’apliquen actualment. Un altre punt negatiu seria un increment de rigidesa en la
inscripció i el pagament. També cal reservar 15 places per a infants procedents d’altres
escoles, comentem que potser es podria donar la situació que algun nen de la nostra escola
s’hagués de quedar en llista d’esperar fins a tancar el Casal i esperar si aquests 15 places no
s’han omplert. Les beques només són per a dues setmanes.
En aquest punt es demanarà si hi ha alguna família que pugi aportar la seva experiència. I
s’obrirà un torn de paraula.
Seguirem amb l’explicació dels menús i a continuació li donarem la paraula a la representat de
la Cooperativa per a què expliqui els serveis que ens ofereix la cooperativa, li demanem que
sobretot expliqui el temps del migdia i que recordem el tema de les portes obertes a les
extraescolars de la propera setmana.
Tancarem l’assemblea amb les votacions:
-

Homologació del casal d’estiu
Aprovació de l’acta anterior
Aprovació de l’exercici econòmic
Aprovació de les quotes.

Un cop finalitzada la preparació de l’assemblea, repassem les properes reunions que caldrà
convocar. Un cop acabades les reunions de classe caldrà convocar la reunió de delegats,
proposarem a la direcció del centre fer-la a finals d’octubre. Una o dues setmanes després es
convocarà una reunió de la junta que ens servirà per preparar la primera AMPA oberta del curs
que serà a finals de novembre.

