ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. ACTA
Menjador de l’escola, dimecres 7 de juny de 2017.
ORDRE DEL DIA:
1. Situació bancària actual, després dels problemes que s’han tingut amb CX
o

o

Nous comptes per a Banc Sabadell (BS) de cara al curs que ve


Per ara seguim amb rebuts amb CX, quan es pugui, a BS



De cara a les famílies queda transparent

De moment no es dona de baixa CX, per si hi ha cobraments pendents

2. Nou sistema de pagament TPV
o

Pagament per Internet, com una banca electrònica

o

Tots els alumnes rebran una targeta amb un codi, aquest sistema té les
següents característiques:


Es vincula a una targeta bancària de crèdit/dèbit



Escola/AMPA, publica el concepte (quota llibres, colònies, etc.) i el
preu



El pare/mare fa l’acció de pagar



Es pot fraccionar (ho ha de permetre l’escola/AMPA)



Caducitats dels pagaments



Millor seguiment de qui ha pagat/qui no ha pagat.



A partir del curs 17/18



Llibres ja funcionarà així, pel xandall també



Sistema menjador


Permanència. Es podrà fer com una remesa



Esporàdics. Les famílies poden comprar tiquets de
menjador, que es consumeixen el dia que els faci falta. No
caldrà fer-ho presencialment com fins ara, es farà per
l’aplicació amb una hora límit.



o

o

Famílies ordenarem els pagaments pel TPV


Per internet



Per TPV físic a secretària



Pel mòbil

Avantatges


Implantació servei és gratuït



L’AMPA ja no assumirà les despeses bancàries de rebuts retornats



L’escola només farà servir aquest sistema



Evitarem ingressos en efectiu

Contres


De totes les operacions es queden 2%


Que és menys del que es paga de comissions



Per a les famílies ja estarà reflectit



La targeta física val 3 euros.


Hi ha una targeta per alumne.



Pagament de la targeta


Proposta


Hi ha el romanent de llibres per a comprar
els llibres nous que fan falta, bona gestió de
reciclatge



Retorn del saldo de 3 euros a la targeta, a
partir del romanent de llibres, com una
bonificació

3. Aprovació quotes AMPA curs 2017 – 2018
o

Menys conceptes de pagament.

o

Explicar-ho a les famílies

o

Actualment, quota fa anys que no augmenta


Es paga per famílies, no per nen



Més del 50% de les famílies paguen la quota voluntària, que ha
ajudat a pintar el menjador, a pagar psicòleg, assegurances. Ha
anat baixant la contribució

o

Futur


Haurem d’assumir sobrecost nova estructura AMPA, s’ha de
començar a compensar en els costos de les activitats



Augmentar progressivament per a incrementar ingressos



Mantenir quota voluntària



S’acorda unànimement, el següent increment de la quota:





Quota primer fill, 38 euros



El segon, un import del 50% de la quota



A partir del tercer, ja no es paga res de la quota.

Les extraescolars són relativament barates, en comparació amb les
d’altres centres.



Es parla de publicitar el que fa l’AMPA, hores invertides, costos,



Necessitem tenir detall de la despesa per a saber augment de


Estudi viabilitat



Demanar a gestor xifres concrets ingressos, despeses, a
futur.



Tenir en compte romanents de comissions

4. Canvi en el format de cobrament llibres, material i increment de quotes
o

Ja tractat en punts 2. i 3.

5. Llibres curs 2017 - 2018, nous sistema de pagament
o

Infantil puja de 115 a 120 euros, és on hi ha més despesa de fungibles,
material

o

Primària 150 euros, es manté

o

La tendència és a utilitzar menys llibres, però això implica un augment en
despesa de material

o

Enguany cal comprar llibres de Medi

o

Renovació per obsolets, sobretot alguns llibres de lectura

6. Apunt situació caseta vella
o

Darrera mòdul prefabricat que fa de menjador dels petits.

o

AMPA ho volia recuperar per a usos, necessita reformes

o

Ara es fa servir de magatzem

o

L’Escola ha trobat que és del departament d’Ensenyament, però que era
obligació de l’ajuntament fer el manteniment, però no s’ha fet

o

Els tècnics del departament la declararan en ruïnes, però encara falta
l’informe. En aquest cas, es precintarà.

o

L’ajuntament es qui ha de fer “la força” per a resoldre la situació. N’estan al
corrent.

7. Crida persones voluntàries festa fi de curs i Corpus
o

Corpus + Festa de fi de curs s’escauen en el mateix cap de setmana

o

A la tarda hi ha torns per cobrir

o

Falta gent a barra de begudes

o

Numero taules i cadires que ens ha de passar l’ajuntament. Divendres
tarda d’abans.

o
8.

Fer boca a orella de voluntaris

Crida persones voluntàries per comissió de llibres
o

El repartiment el fan al menjador de dalt.

o

Setmana 26 de juny, repassar i reparar llibres reciclats

o

Finals agost arriben llibres, es fan les piles per a cada nen

o

Primer cap de setmana de setembre (divendres 1 i dissabte 2) repartiment
dels llibres

o

Es parla de fer crides amb l’APP

o

Recollida llibres, també es permetrà que es faci la prova de talles del
xandall


Respecte el Xandall, s’està cercant diferents opcions de pressupost
per a plantejar a l’escola de cara al curs vinent

9.

Situació proposta activitats extraescolars / permanència tardes fins 18h.
o

Actualment hi ha servei de permanència fins a les 17:00 al menjador, que
fan servir poques famílies.

o

Hi ha famílies que demanen servei de tarda fins més enllà de les 17:00

o

Obrir l’escola fins a les 18:00


Extraescolars



Espai per a treballs de grup



Sala d’estudis



“Calaix de Sastre”



No afectés a altres extraescolars del poble.


Extraescolars externes tenen cost d’uns 40 euros/mes per
1-2 dies setmanals.

o

o

Implica costos


Monitors



Assegurança resp. Civil



Tenir en compte estiu/hivern pel fred, etc.

Es passarà enquesta per als alumnes.


A través de l’escola



Retorn abans de l’entrevista amb el tutor

10. Altres
o

Festa final de curs



o

o



Guanyadors de concursos varis



Festes

Vídeo de portes obertes

Web de l’AMPA


o

Muntar un passi PowerPoint resum del curs de l’escola

Separar escola/ampa

App escola


L’ampa també la farà servir. La comunicació la farà la Magda/Sofia



Manteniment ho farà l’escola

Ajuntament ha llençat Nova normativa, sempre que subcontractem, cal
confirmació que la persona està al corrent amb les seves obligacions
tributàries

o

Dept. Ens nou decret per les gestions de menjador, s’haurà d’estar atent a
l’impacte sobre el funcionament del menjador a l’escola

