ACTA REUNIÓ AMPA. SESSIÓ DEL DIA 17.01.2013

Acta núm. 01/2013

Assistents:
Marcel, Marina, Geraldine, Ofèlia, Núria, Ismael, Xavier i Israel.

Ordre del dia
1.- Exposició temes sorgits a la reunió D’AMPAS.
2.- Aprovació subvenció Piscina P4.
3.- Comentar necessitats de l’escola: Pissarra electrònica.
4.- Exposar noves “formules” de finançament de l’AMPA per a fer front de les
actuals.

necessitats

3.- RLOPD: Com i quan implantar-la.
4.- Apunt sobre el material de l’AMPA cedit a l’escola.

Desenvolupament de la sessió:

1.- S’informa de la reunió de les Ampes. A la primera convocatòria va assistir tan poca gent
que es va tornar a convocar un altre dia.
S’informa que no acaba d’arrencar la carta “No tinc professor” . Sembla que tot està una
mica parat. Es veu que hi han molts impediments legals per fer accions contra les retallades
en les Ampes. Els inspectors van darrera.
Segons ens informa l’Israel ara estan en un “impass” fins que sortir algun altre tema candent.
Costa mobilitzar als pares i hauríem d’anar totes les escoles juntes en les nostres
reivindicacions.
Es proposa demanar a Direcció de l’escola que ens informi periòdicament de la situació

tensa que hi ha amb el Departament.
2.- Subvenció de la piscina: aquest any 2012 els pares han pagat en total 30 €. S’ha becat a
un alumne amb el Fons Solidari. L’Ajuntament pagarà l’activitat de l’aigua. Tot i així s’ha
reduït l’activitat de piscina en un semestre.
Per anar bé, l’Ampa hauria de becar amb uns 1.200€ per pagar l’autocar i un monitor per
fora de l’aigua. L’Ampa es planteja que l’any que ve es faci l’activitat, si econòmicament es
pot assolir.
Israel proposa demanar ajuts a l’Ajuntament que té diners.
3.- Pissarra electrònica: per tractar aquest tema amb coneixement de causa, s’hauria de saber
quin és el límit de romanent que tenim per a subvencionar les pissarres. Per això, es
determina deixar aquest punt per a la propera reunió. Es comenta que s’hauria de fer una
revisió a totes les aules per veure quantes tenen pissarra i quantes els hi manquen. També hi
ha l’opció més econòmica de comprar cànons per les classes.
4.- Es parla que hauríem de saber on van les despeses i si estan col·locades on pertoquen.
Sembla que estem gastant més o que quedem a la par amb lo que entra i el que surt. No es
generen beneficis i llavors hem de tirar del romanent. Marcel comenta que hauríem de
buscar noves idees per augmentar els ingressos, i sobre tot, s’han de tenir els números molt
clars. De moment s’ha detectat que els ingressos no estan a les comissions que pertoquen.
5.- En Marcel ens fa un breu resum de la Llei de protecció de dades, que s’està gestionant i
aviat estarà llesta, ja que hem d’estar coberts per si tenim una Auditoria.
6.- Respecte al material de l’Ampa cedit a l’escola, s’ha parlat amb la Teresa i ens ha
informat que durant el casal d’estiu, que varem deixar l’edifici, es va queixar que van trencar
coses del material. I la cuina no va quedar molt neta. Per tot això, s’han de posar unes
normatives, ja que la cuina és nostra i hem de tenir un protocol per a reparar els danys.
Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió.

La Secretaria

Vist-i-plau del President

Ofèlia Alba

Marcel Piñol

nar renovant i expandint entre els pares/mares la nostra

