AMPA ESCOLA SOBIRANS

2012-2013

Comença la reunió a les 21:00 hores del dia 21 de maig de 2013 a l’escola Sobirans.
Assisteixen:
Gemma Rueda
Maria Ballester
Marian Campillo
Meli Cardoso
Mireia Sanz
Natàlia Castro
Sylvia Rodríguez
Sonia Olivares
Yolanda Bernabé
Andrea Martínez

ORDRE DEL DIA
0. Consell municipal escolar
1. Festa final de curs
2. Extraescolars pel curs 2.013-2.014
3. Subvencions
4. Condicions de l’entitat bancària
5. Venda de llibres de text del curs 2.013-2.014
6. Valoració de la diada de Sant Jordi
7. Valoració de la jornada de judo
8. Servei de ludoteca en les reunions d’aula
9. Varis (Assemblea extraordinària...)

1. Consell municipal escolar
Sobre el temes acordats que la Meli Cardoso ha exposat al Consell Escolar Municipal a la
reunió d´aquesta tarda, ens transmet lo que ha pogut explicar:
-

Neteja del caminet que voreja els patis d’infantil.
Paperera trencada a les escales de l’entrada als patis d’infantil.
Font que perd aigua contínuament.
Seguretat de l’escola: s’han vist nois de l’edat d’institut saltar alegrement les tanques
de l’escola. Proposem que es posi elements dissuasoris perquè no sigui tan fàcil saltar.
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I lo que ha quedat pendent:
-Tendals pels patis d’infantil: aclarir com està aquest tema que fa anys que es
demana. Es farà una gestió amb l´Stella.
-Neveres de la sala municipal: si ens les poden deixar per la festa de final de curs. Es
farà una gestió amb la Núria Navarro (mare delegada) cosina del sr. Riera i Sonia
Olivares farà una instància a l´Ajuntament.
Degut a la reunió del Consell Escolar comentada, d´aquesta mateixa tarda, Jéssica
Flores, regidora de Cultura, que estava previst que vingués a la reunió de la Junta, ha
excusat la seva assistència per motius personals.

2. Festa final de curs
L’escola s’encarrega de l’organització general de la festa.
L’AMPA participarem en:
-

-

-

-

-

Música ambient: en Carles Costa i la Maria Ballester, se’n responsabilitzaran. La Sònia
recordarà a l’escola que se’ls convoqui si es fa una reunió de la comissió de la festa de
final de curs.
Festival d’extraescolars: organitzat per la Teresa Villalmanzo ens comentarà en què fa
falta que col·laborem. Comentar a la Teresa que parli amb en Carles de com
enregistrar l’ordre de les cançons que intervenen al festival.
Bar: organitzarem la venda de begudes i els torns amb la llista que ens facilitarà
l’escola dels voluntaris per fer torns al bar. L´aigua i els sucs els vendrem a 0,5€ i tota
la resta a 1€. La Mireia Sanz i la Maria Ballester es comprometen a portar un
microones cadascuna per fer crispetes. La Yolanda Bernabé, preguntarà a la Breda de
l´Eixample pels bidons per posar beguda i a un conegut peixater pels blocs de gel.
L´horari del bar serà: 12h a 14h i de 16:30h fins al final de la festa.
Got commemoratiu dels 10 anys: La Mireia Sanz ja te el disseny per passar-ho a
l’empresa dels gots i ens doni un pressupost més ajustat. Ho farà aquesta setmana per
tal de decidir-nos.
Samarreta commemorativa dels 10 anys: l’escola vol que en fem 300 samarretes i que
les anem venent. Considerem que això és molt arriscat i preferim demanar
samarretes sota comanda ja pagada. El preu de venda serà, a 4,50€ les de nen/es i a
6,50€ les d´adult. S´encarregarà la direcció de l´Escola directament.
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3. Extraescolars pel curs 2.013-2.014
S’està intentant fer el tancament de les extraescolars pel curs 2.013-2.014 amb la
finalitat de que els pares/mares ja puguin tenir en compte tots els calendaris
d’activitats extraescolars (Aula de Música, clubs esportius, etc...)
Altres anys s’ha intentat però degut a que els monitors que tenim contractats són
estudiants la majoria, tampoc saben els seus horaris pel curs vinent, i per tant, no es
poden comprometre amb els dies que tindran disponibles fins al setembre.
A la propera reunió confirmarem o no si s’ha pogut aconseguir.

4. Subvencions
Encara no hem cobrat la subvenció de l’ajuntament concedida el curs passat. La Sònia ha
parlat amb al persona de l’ajuntament encarregada d’aquest tema i diu que és un tema
de papers. En breu s’ha d’arxivar la nostra sol·licitud i llavors ens la faran efectiva.

5. Condicions de l’entitat bancària
Després de diverses gestions de la Mireia Sanz anant a visitar altres entitats bancàries,
ens informa de les modificacions que el Banc de Sabadell ens fa de les condicions:






Exempció de la comissió de manteniment del compte que fins ara era de 50€ anuals.
Comissió fixa per emissió de transferències per la banca electrònica o periòdiques
gravades en el sistema de 0,25€/transferència, independentment de l’import. Fins ara
era de 1,00-1.50€ en funció de l’import de la transferència. La única transferència que
tenim gravada com a periòdica cada mes és el renting de la fotocopiadora. La Mireia
proposa que aquesta transferència la fem trimestralment i així minimitzar la comissió.
Ella mateixa li comunicarà a la secretària de l’escola si li sembla bé.
Exempció dels 0.37€ del correu de notificació d’impagats. A partir d’ara se les trauran
per internet.
Exempció de la comissió per ingrés al compte procedents dels pares dels alumnes.

Finalment ens han retrocedit les comissions que ens havien cobrat erròniament al
novembre i que ha propiciat la situació d’haver-nos plantejat canviar de banc després de
reiterades reclamacions al banc.
Davant la millora i equiparació a les condicions que ens ha ofert el BBVA i el Banc
Santander es proposa seguir amb Banc de Sabadell.
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6. Venda de llibres de text del curs 2.013-2.014
Els últims dos anys hem contractat els serveis de Comercial de Llibreries Girona. El problema
que hi veiem és que no ens ajusten els preus i hi ha gent que s’ha queixat de que troba els
llibres més barats a altres lloc. Finalment després del treball de recerca de la Sylvia Rodríguez
ens decidim per fer la compra nosaltres als majoristes de llibres. Amb un guany per l’AMPA
de fins al 15-20%. La Sylvia ha parlat amb l’AMPA de l’Escola St. Martí i els pot proposar fer
comanda dels llibres comuns de les dos escoles, fent una comanda més gran i així poder
negociar un preu més barat.
El sistema també seria amb una precomanda pagant el 50% al banc. I el 50% restant, a
abonar el dia de la venda de llibres.
Es proposen les següent dates:
31 agost – 1 setembre: preparació dels lots a l’escola per tots els pares que vulguem
participar.
7 – 8 setembre: venda de llibres.

7. Valoració de la Diada de Sant Jordi
Es van comprar 80 roses i en van faltar.
Preu rosa: 1,25€ + 12% IVA = 1,40€. Preu de venda: 2,50€.
(Contacte de la florista: 616 96 08 33)
El balanç econòmic és el següent:
CAIXA
LIQUIDATS A BOLI BLAU llibres
FRA. ROSES
BENEFICI

454,63€
-351,85€
-112,00€
-9,22€

Aquest import de -9,22€ inclou els llibres regalats a les aules, l’import dels quals és de
136,00€. Falta aclarir si es va vendre alguna cosa de merchandising a part de roses i llibres.
Des d’un punt de vista, dels comptes, aquests 136,00€ s’incorporen a la partida “ALTRES
INVERSIONS ESCOLA”.
8. Valoració de la jornada de judo
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El balanç econòmic és el següent:
RECAPTACIÓ BAR
FRA. COMERCO
FRA. CAN RIERA
BENEFICI

67,85€
-32,34€
-97,51€
-62,00€

Tenir en compte que encara queda material per vendre que ja es va dir que tindríem per la
festa de final de curs. Des d’un punt de vista dels comptes, s’inclouran aquestes dades als
ingressos i despeses de la festa de final de curs ja que aquesta festa no la teníem inclosa als
pressupostos.
9. Servei de ludoteca en les reunions d’aula
És un dels temes a tractar a l’assemblea. El que decidim ho posarem a l’apartat on tractem
l’assemblea extraordinària.
10. Varis
Valoració venda cd´s “Concert primavera”
Amb les primeres dades i sense tancar el números, avui ja podem confirmar que aquesta
acció està sent molt positiva.
TEI curs 2.013-2.014
La Mireia farà el càlcul de què costaria una TEI tot el curs les 3,5h del matí per si l’escola ens
fa la proposta, ja tenir-ho preparat, si ho podem costejar o no.
Venda de xandalls
La Sònia demanarà a una empresa de Mataró i una de Canet els preus que ens costaria cada
peça a copiar del xandall de l’escola.
Es farà mailing recordant als pares que hi ha xandalls a la venda coincidint amb la nova
estació.
Assemblea extraordinària
La Maria Ballester proposa els següents temes que hauríem de sotmetre a votació en
Assemblea Extraordinària de Socis abans d’acabar el curs:
1. Informació econòmica: estat de comptes del pressupost en curs:
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Activitats realitzades per recollir diners i resultats
Pagaments realitzats i activitats a les que dóna suport l’AMPA
Qüestió sobre les activitats econòmiques que l’escola no pot fer i el suport que pot oferir
l’AMPA (p.e. venda de samarretes)
Activitats pendents: venda de xandalls, de llibres, bar del sopar, gots sobrants de la festa de
final de curs...
2. Servei de ludoteca durant les reunions escolars:
Viabilitat quan només s’han d’oferir membres de la Junta, necessitat de suport d’altres pares.

3. Extraescolar curs 2013-2014:
Comentaris i suggeriments sobre les actuals extraescolars. Aspectes a millorar.
Idees i preferències per a l’any que ve (temàtica, horaris,...)
Opció de passar una breu enquesta dirigida a les qüestions que interessin a l’AMPA per a
l’organització de l’any que ve.
4. TEI
Informació sobre els costos i el paper que desenvolupa l’AMPA. L’objectiu és que prenguin
consciència i donin més suport.
5. Vist-i-plau i suggeriments per diversos protocols de procediment:
5.1. Sol·licitud de serveis (com ara la Sala Municipal, ludoteques, etc.). Obligatorietat o no de
l’AMPA d’oferir-los? En quines condicions s’atorguen? Com s’assumeixen les
responsabilitats?
5.2. Plantejament i directrius generals per a les activitats de recollida de diners.
5.2. Fórmules de comunicació amb els pares, obtenció d’adreces i permisos pel seu ús.
Periodicitat de les comunicacions, preferència de temes d’interès, ...

Transmetre en tots els punts la idea general que l’AMPA i l’Escola tenen una cooperació estreta i
actuen sota la mateixa idea de benefici per als nostres fills, cada part des de la seva perspectiva.
Aclarir, potser, a ran d’aquesta qüestió, el lloc on es situen els pares delegats.
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I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 00:15 del 22 de Maig de
2013, de la qual estenc aquest acta.

Arenys de Munt, 22 de maig de 2.013
LA PRESIDENTA
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