ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. ACTA
Menjador de l’escola, dimarts 16 de maig de 2017.
ORDRE DEL DIA
1. Escollir i nomenar nou Secretari/a , així com un vocal.
2. Planificar i definir format convocatòria eleccions renovació Junta Directiva AMPA. (
Dimissió Junta Actual)
3. Aclarir i explicar situació bancaria actual amb el CX/BBVA. Problemes cobraments
remeses, límits bancaris, etc..
4. Aprovar canvi gestió bancaria al BSabadell. ( Obligatori disposar de nou secretari/a i
vocal segons estatuts ).
5. Nou sistema de comunicació APP
6. Nou sistema pagament TPV.
7. Definir Pla viabilitat “ noves estructures AMPA”. Aprovació quotes AMPA.
8. Llibres curs 2017/2018. Situació actual, renovació prevista, medis digitals...
9. Xandalls . Canvi proveïdor, Nou logo, ..etc
10. Canvi Logo Escola i AMPA.
11. Despatx Social AMPA.
12. Utilitat caseta vella ( pati menjador petits).
13. Festa Fi de Curs. / CORPUS
14. Apunt despesa vetlladors 2016/2017.
15. Proposta activitats extraescolars/permanència tardes fins les 18:00h . Viabilitat,
propostes...etc

PUNTS TRACTATS
1. Escollir i nomenar nou Secretari/a , així com un vocal.
Roser Folguera i Montal, mare d’una alumna de P4, s’ofereix com a secretària de la junta.
L’assemblea ho aprova.
2. Planificar i definir format convocatòria eleccions renovació Junta Directiva AMPA. (
Dimissió Junta Actual)
La convocatòria per a les eleccions de la nova junta es planteja de cara al primer trimestre del
curs 2017-18.
Es planteja celebrar eleccions al primer trimestre del curs 2017-18, abans de festes de Nadal, i
per tant, de fer la convocatòria per a les candidatures que puguin sorgir ara. La convocatòria es
faria per e-mail i notificacions.
Direcció de l’escola també farà crides als pares/mares per a que siguin candidats.
S’han d’escollir els càrrecs de President/a, Vicepresident/a, Secretari/ària, Tresorer/a.
Calen també vocals, amb un màxim de 25 fixats pels estatuts.
La dimissió de la junta actual es fa per un tema estatutari, hi ha la voluntat d’acompanyar la
nova junta que surti escollida.
També caldrà revisar els estatuts per tal d’actualitzar-los.

En el sistema actual, als estatuts, els vocals ja no és necessari que es registrin.
Cal remarcar que la renovació de càrrecs és imprescindible per a la continuïtat de l’AMPA.
Sense aquesta continuïtat, l’AMPA s’hauria de dissoldre.
3. Aclarir i explicar situació bancaria actual amb el CX/BBVA. Problemes cobraments
remeses, límits bancaris, etc..
L’any passat va haver-hi la fusió bancària que va fer que CX passés a formar part del BBVA.
Les condicions bancàries de les que s’havien gaudit fins llavors s’han perdut.
Les noves condicions han provocat molts problemes.
-

-

Aturada de les remeses de cobraments de menjador per causes diverses:
o degut a la informació que en el sistema del BBVA no s’accepta (per exemple,
en una remesa un titular no pot estar vinculat a dos comptes diferents, cosa
que succeeix si una família cobra les despeses de diferents comptes segons fill)
o Canvis/errors en els comptes
Hi ha un cost de comissions bancàries de més de 1000 euros per part del BBVA
Les remeses s’han hagut de construir i revisar manualment.

Hi ha endarrerides les remeses de març i abril.
-

Per tal de no sobrecarregar les famílies, no es vol acumular els càrrecs pendents
S’espera que les remeses pendents es passin els mesos d’agost i setembre (que
actualment estan lliures de càrrecs)
En breu es passarà el calendari dels càrrecs pendents
La última opció que es contempla és el cobrament en efectiu.

4. Aprovar canvi gestió bancaria al BSabadell. ( Obligatori disposar de nou secretari/a i
vocal segons estatuts ).
Ja es disposa de nova secretària.
La FAPAC té un acord amb el Banc Sabadell, que fa que aquest tingui condicions i gestions
definides per a les AMPAs.
La gestió es fa a través d’un programa extern, que facilita les tasques dels responsables de
gestionar-ho.
5. Nou sistema de comunicació APP
L’escola diu que el 85% dels pares/mares/tutors dels alumnes ja se l’han descarregada.
L’AMPA ha assumit el cost del desenvolupament. El manteniment, corre a càrrec de l’escola.
L’aplicació es troba disponible per a Android i iOS, a les seves botigues d’aplicacions. En alguns
casos, alguns usuaris han hagut d’actualitzar el sistema operatiu per a que es rebessin les
notificacions.
L’escola valida que la persona que es descarrega l’aplicació és pare/mare/tutor de l’escola. Els
usuaris no identificats com a pare/mare/tutor de cap alumne, no rebran cap comunicat.
L’AMPA encara no l’ha fet servir per a comunicar-se amb els pares. Els missatges per part de
l’AMPA s’identificaran de l’estil “l’AMPA informa ... ”

És un sistema que permet agrupar els usuaris en diferents grups, segons curs, comissions, o
altres. Permet enviar missatges als usuaris d’un grup en concret.
També permet fer avisos a pares/mares en concret, i aquests avisos tenen justificant de
recepció (el centre estarà segur que l’usuari ha rebut i llegit el missatge que se li ha enviat).
6. Nou sistema pagament TPV.
És un sistema telemàtic de pagament especialment destinat per a les escoles. És similar a un
“Paypal”.
Les famílies disposaran d’una targeta que les identificarà. Vincularan la seva identificació al seu
banc.
És un sistema informàtic, al qual es podrà accedir mitjançant el telèfon mòbil.
Caldrà accedir al TPV per a veure els pagaments pendents que es tinguin, i autoritzar-los.
Presenta molts avantatges
-

Els pagaments que es facin estaran plenament identificats i s’evitarà el fet que, en les
transferències, no s’informés el concepte o l’alumne per al que es feia al pagament.
La gestió dels usuaris esporàdics del menjador s’agilitzarà. La petició d’un ús esporàdic
es farà per aquest sistema.
No caldrà anar físicament a fer els ingressos, serà telemàtic.
Les famílies podran fraccionar els pagaments que hagin de realitzar com desitgin.

És un sistema gratuït per als usuaris.
Estableix una comissió del 2% sobre les operacions realitzades.

7. Definir Pla viabilitat “ noves estructures AMPA”. Aprovació quotes AMPA.
Des d’aquest curs ja hi ha en Paco com a coordinador dels monitors. D’aquesta manera la
Magda s’allibera i passa ser la supervisora general del menjador i, juntament amb la Sofia,
coordinaran la part administrativa del que s’anomena les noves estructures de l’AMPA.
Centralitzaran l’estructura i el coneixement de l’AMPA pel que fa a comissions (proveïdors,
gestió, ...). Donaran molt suport a les futures juntes i membres de l’AMPA.
Tot això té un sobrecost d’uns 3000 euros/mes.
L’AMPA espera augmentar els ingressos no únicament a través de l’augment progressiu de les
quotes (que han estat congelades els darrers cursos), sinó principalment incrementant els
usuaris dels seus serveis:
-

-

Fomentar el menjador dels usuaris esporàdics en dates amb menys concurrència
(colònies, sortides) celebrant events al migdia (competicions, etc...). Cal dir que la
quota de menjador està establida pel departament i no es pot augmentar.
Oferir extraescolars a la tarda (veure punt 16)

També s’intentarà reduir despeses.

També s’estudia cobrar la quota per família i poc més extra per al segon fill. Quan hi ha
èpoques que hi ha moltes famílies amb més d’un fill, a l’escola hi ha el mateix alumnat, però es
recapta menys en concepte de quotes. I l’AMPA ha de seguir funcionant igual, ja que hi ha els
mateixos alumnes, i no es veu que aquest sistema sigui del tot just.
8. Llibres curs 2017/2018. Situació actual, renovació prevista, medis digitals...
Com que aquest estiu el casal municipal es fa a l’escola, el repartiment de llibres que es fa al
setembre es farà al menjador dels petits.
Direcció encara no té definit els futurs llibres per al curs vinent, sí se sap que no hi haurà llibre
de matemàtiques.
Els llibres de català/castellà, no se sap perquè sembla que no n’hi haurà per part del proveïdor.
Per part de direcció, cada cop més es tendirà a medis digitals.
S’ha de dir encara les dates per a la feina del reciclatge.
La comissió dels llibres consta de 3 persones, calen moltes mans per a dur a terme la recollida
a final de curs, i també les tasques de reciclatge i reparació dels llibres que ho necessitin, canvis
de folre, veure quins cal renovar del tot, etc.
Es parla de millorar i incentivar la neteja dels llibres per part dels alumnes que els tornen a
final de curs (com en el cas de la neteja de les joguines d’infantil a final de curs). Involucrar-hi
els mestres.
9. Xandalls . Canvi proveïdor, Nou logo, ..etc
L’escola ha aprovat el canvi de logo, però encara no ha aprovat el canvi del xandall (colors,
peces que el formaran).
Ja no s’arribaria a tenir els nous xandalls per al setembre del curs vinent, per la qual cosa
s’acceptaria no canviar els xandalls fins un cop començat el curs vinent. Els alumnes que no en
tinguessin, fins que no es defineixi el xandall no seria obligatori dur-lo.
El proveïdor actual plega.
Cal cercar nous proveïdors per part de la comissió de xandalls, i diferents modalitats tèxtils.
Faran recull de propostes, pressupostos, etc.
10. Canvi Logo Escola i AMPA.
Veure punt 9.
11. Despatx Social AMPA.
El despatx social de l’AMPA estarà dedicat a l’atenció als pares, i serà dut a terme per la Magda
o la Sofia. Ocuparà un espai fix a l’escola.
Pendent definir-ne els horaris.
Aquesta oficina donarà més discreció als pares per a atendre els seus problemes o inquietuds.
La viabilitat econòmica d’aquest despatx ha estat estudiada en previsió als propers anys.
12. Utilitat caseta vella ( pati menjador petits).

Es tracta d’una caseta que es troba darrera del menjador dels petits. Actualment en desús.
S’espera que esdevingui un espai per a l’escola, però no queda clar qui n’és el propietari és del
departament, si forma part de l’escola, o bé si forma part de l’ajuntament del poble.
13. Festa Fi de Curs. / CORPUS
Enguany la festa de fi de curs es celebra el dissabte 17 de juny, i just l’endemà, diumenge 18
de juny, es la festa de Corpus.
Caldrà fer molta crida als pares per a que participin al màxim en tot.
Es parla de fer una presentació de tot el que s’ha fet a l’escola (premis, reconeixements, etc...)
14. Apunt despesa vetlladors 2016/2017.
15. Proposta activitats extraescolars/permanència tardes fins les 18:00h . Viabilitat,
propostes...etc
Hi ha demanda per part de les famílies de que s’ofereixin serveis de tarda més enllà de les
17:00, a través de permanències o activitats extraescolars de tarda. Fins les 18:00.
La comissió d’extraescolars fa esmena que no n’havia tingut coneixement, d’aquesta
necessitat.
Hi ha la idea també d’oferir un espai per a que els alumnes que han de fer treballs de grup
puguin fer-ho a la mateixa escola, en acabar la jornada escolar, per facilitar el fet d’haver de
quedar. Aquest espai podria ser la biblioteca.
Per a les extraescolars de tarda, però, cal tenir en compte diferents punts
-

Com incloure-hi els berenars
Cal obtenir permisos
Comunicar-ho a l’ajuntament
Coordinar la ocupació dels espais de les extraescolars amb l’equip de neteja del
centre, que treballa a les tardes.

L’escola hi és favorable, ho veu com una obertura més de l’escola a les famílies i pares.
S’hauria d’incloure al projecte educatiu.
Es comenta si les extraescolars de tarda podrien afectar a les extraescolars de migdia, que
actualment funcionen molt bé i tenen molta demanda, sobretot pel mateix ús que en fan els
alumnes que es queden al menjador.
Es proposa de passar un sondeig a les famílies, preguntant:
-

si estarien interessats en que els fills/es poguessin assistir a activitats extraescolars a la
tarda
preu que assumirien
quin tipus d’extraescolars els interessaria
...

L’Aixa i la Núria preparen enquesta i sondeig per als pares.

PROPERA REUNIÓ:

Primer dijous de Juny, s’escau l’1 de juny.
Ordre del dia de la propera reunió...

