
  

ACTA
Reunits a la seu de l'escola el dia 20 de novembre de 2.012, a les 20.00h. comença 

la sessió per tractar els punts de l'ordre del dia.

● 1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior.

Es llegeix davant tots els assistents i s'aprova de manera unànime.

● 2.- Presentació i aprovació de comptes 2011-2012.

Es presenta el balanç d'ingressos i despeses, s'aproven els comptes del curs 2011-2012 i 
s'acorda que l'AMPA destini els beneficis d'aquest exercici a les activitats o a la compra de 
material que consideri oportú la Junta de l'AMPA.

L'Assemblea sol·licita conèixer també el balanç d'ingressos i despeses dels imports destinats a 
quota de material del curs 2011-2012 i posteriors. La Junta de l'AMPA farà arribar aquesta 
demanda a la direcció de l'escola.

● 3.- Presentació i aprovació de la nova Junta de l'AMPA.

S'aprova la nova Junta:

Presidenta: Núria Aparicio.

Secretària: Esther Castells.

Tresoreria: Mònica Brugué.

Vocal: Susana Fuentes.



  

● Comissió Escola de Pares i Mares.

Es presenten les properes activitats:

- Desembre. 2on Teatre Fòrum per a pares i mares a l'escola Artur Martorell.

- Gener. Xerrada ”internet segura” impartida pels Mossos d'Esquadra.

Propostes:

Alimentació infantil, primers auxilis amb nens...

● Comissió de Festes.

Es fa una crida a la col·laboració de pares i mares per dur a terme les activitats. Es proposa 
cercar nous patrocinadors i les properes activitats. Es comunica de nou que fan falta voluntaris 
per fer de Reis Mags i per a les paradetes de venda de calendaris. Es fa un reconeixement a la 
comissió del balanç de l'any passat per l'obtenció de beneficis sense disposar de recursos.

● Comissió Activitats Extra Escolars.

Les activitats que es realitzen són plàstica, anglès, piscina, música, multi-activitats, ball, futbol, 
acollida matinal i berenar. Es comunica que el casal de Nadal es durà a terme en dependència 
de la demanda.

● Comissió de Menjador.

Es presenten les enquestes realitzades a 27 usuaris d'infantil i 23 de primària amb un nivell de 
satisfacció elevat. Es comunica que s'ha hagut de prescindir de l'auxiliar de cuina per motius 
econòmics i que s'ha incorporat l'activitat d'anglès a infantil.



  

● Comissió Socialització de llibres.

Es demana la col·laboració per part de les famílies i alumnes, en el procés de revisió del bon 
ús dels llibres abans d'arribar a final de curs.

● Comissió de Comunicació.

Es proposa el treball amb altres eines com twiter. Es demana ajuda de més col·laboradors per 
al manteniment del blog, la supervisió del correu electrònic i altres eines de comunicació.

● 4.- Jornada intensiva dia 21 de desembre.

Es valora des de l'assemblea la possibilitat de dur a terme aquesta acció i s'acorda que la 
proposta s'ha d'estendre a la conveniència de les famílies juntament amb la del professorat.

● 5.- Informar del nou sistema de gestió de baixes del personal docent.

Es comunica que les famílies rebran informació de les accions que, s'han de dur a terme per 
part dels docents, davant les baixes que es produeixen.

● 6.- Precs i preguntes.

El format de les cantades de Nadal que l'escola ha comunicat no és el dels últims anys, no es 
farà en un teatre per estalviar una despesa que surt de la quota de material escolar is ortides 
que paguen els alumnes.L'ampa en saber-ho va buscar llocs alternatius a més baix cost i fins i 
tot a cost cero per ajudar-los a replantejar-se el format ja que el curs vinent quan tinguem la 
escola nova acabada ja disposarem d'un gimnàs amb teatre, lloc adient sense haver de pagar 
el lloguer d'un teatre municipal."

En l'assemblea s'acorda demanar a la escola que informin als pares el més aviat possible de 
la data i el format decidit.
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