
Reunits a la seu de l'escola el dia 16 de maig de 2013 a les 16:45h. comença la sessió per tractar els punts de l'ordre 

del dia:

1.-Presentació de proposta a l'escola del sistema de cobrament de les quotes de material del proper curs.

Les negociacions amb l'escola no han avançat, pel curs vinent no es podrà dur a terme un altre sistema. Els assistents 

presenten una alternativa que consisteix en domiciliar els rebuts de les famílies que paguen la quota de l'AMPA. Degut  

a que la domiciliació produeix una comissió que assumeix l'AMPA, les famílies que no paguen la quota de l'AMPA 

haurien de fer el pagament efectiu a l'oficina bancària, es té en compte que se'ls haurà d'avisar.

2.- Contractació d'una secretària per gestionar les facturacions de l'AMPA.

Com ja  s'ha  proposat  anteriorment,  es  planteja  la  possibilitat  d'agilitzar  els  tràmits  administratius  mitjançant  la 

contractació  d'una  secretària  per  hores.  Les  funcions  immediates  que  es  tracten  són  la  facturació  de  material  i  

d'activitats  extra  escolars.  Es  contempla  que,  es  minimitzaria  la  despesa  i  agilitzaria  les  gestions.  Actualment  la 

facturació d'activitats extra escolars les gestiona la pròpia empresa que les ofereix, aquests diners serien invertits en el 

sou de la secretària assignada i, alhora assumiria altres gestions administratives. A més facilitaria la disposició d'una 

persona representant de l'AMPA per a les famílies.

Queda pendent establir el pressupost, les despeses i feines que desenvoluparia. S'ha de fer un balanç, es tractarà el  

tema amb cada comissió per valorar-ho al setembre.

3.- Comissió de   Menjador. Noves empreses.  

El dia 23 de maig hi ha una jornada adreçada a les escoles per informar sobre la gestió dels serveis i de cuina que  

poden oferir en aquest horari. A partir d'aquest dia es concertaran entrevistes.

Els requisits que es demanen és que l'empresa  a escollir gestioni els rebuts, que disposi de càtering i de cuina pròpia 

per tal d'adaptar-nos a la situació que se'ns presenti envers les obres de l'escola, es valoraran els àpats, els projectes  

pedagògics, a més hi ha empreses que ofereixen extra escolars, el que podria suposar un estalvi.

Amb el personal actual de menjador hi haurà una sèrie de processos en els quals l'AMPA no hi pot intervenir, el que es 

preveu és la subrogació.

4.-Mercat d'Intercanvi.

Es proposa realitzar un Mercat d'Intercanvi al pati de l'escola. Aquest pretén tractar valors de solidaritat i ecològics en  

l'ús de productes. La proposta és que sigui obert a la participació de la població, prioritzant la promoció als barris de 

Canyadó i Casagemes. Es valora la possibilitat de realitzar-lo la primera quinzena de Juliol. Es plantegen sistemes com 

la prèvia valoració dels articles, la prèvia inscripció, realitzar-ho al parc de Ca l'Arnús, recollir els artictles que no són  

bescanviats  o  incloure  l'intercanvi  de  temps.  Queda pendent  una  reunió  amb direcció  per  exposar  la  iniciativa  i 

demanar permís per utilitzar l'espai.

Precs i preguntes:

– La papereria Duatis es traspassa, s'ha negociat i seguirem obtenint els mateixos descomptes amb els nous 

propietaris. Ens proposen vendre els xandalls, samarretes i bates de l'escola, l'AMPA disposa d'estoc, una de les 

mares  que  s'encarregava  de  gestionar  les  ventes  finalitza  l'etapa  escolar.  Els  assistents  valoren  que  és 

important mantenir aquest servei, una mare s'ofereix a col.laborar i ens proposarà els dies que podrem seguir 

venent els productes des de l'escola.

– Es tracta la inversió per a carpes, els pressupostos són elevats i per aquest motiu no s'expressa la intenció  

d'avançar.

– Es contempla la necessitat de millorar la comunicació informant a les famílies, amb format de cartell a la porta,  

sobre les futures reunions que convoqui la Junta de l'AMPA.

No tenint més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 18:00h, de la que s'estén la present acta, que un cop 

llegida és unànimement aprovada i firmada pel Secretari amb el vist i plau del President.


