Associaci
ó de mares i pares d’alumnes de l'Escola Pàlcam
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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D’ALUMNES DE L’ESCOLA PÀLCAM.
SESSIÓ NÚMERO: 001/2015
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 27 D’OCTUBRE DE 2015
HORARI: de 19:30 a 20:10h
LLOC: Sala polivalent de l’Escola al Carrer Rosalia de Castro, 32. Barcelona

Membres de la Junta assistents:
Maribel Sangenís, Presidenta
Rafael Lobo, Vicepresident
Anna Aranda, Secretària
Flora Garcia, Tresorera
Agueda Ribalta, Vocal
Mònica Farreras, Vocal
Gemma Manzano, Vocal
Miquel Ordobàs, Vocal
Pere Riera ,Vocal
Cristina Jené, Vocal
Assistència de Socis/es: 14
ORDRE DEL DIA





Memòria d’activitats del curs anterior.
Liquidació pressupostària del curs anterior.
Presentació d’activitats i pressupost per al present curs i aprovació si s’escau.
Preguntes i suggeriments:
o Incorporació nous membres a la Junta de l’AMPA.
o Proposta per part d’algunes famílies de 4t d’ESO: Festa fi de cicle (des de’l 2015,
l’AMPA subvenciona una sortida a Illa Fantasia als alumnes d’aquest curs).
o Gestió d’incidències / queixes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A les 19:30 hores la Presidenta obre la sessió.
En primer lloc es demana als assistents si algú vol aportar vots delegats, es lliura 1 (Família Talens).
Es pregunta si és necessari llegir l’acta de l’Assemblea anterior, i els socis comenten que no és necessari,
per tant, es dona per llegida.
La Presidenta presenta als membres de la Junta.
A continuació, s’informa dels següents temes:


El Sr. Albert Sorribes membre vocal de la Junta aquest curs ja no continuarà a la mateixa. Al final
de l’Assemblea es comentarà l’ incorporació de nous membres.



Quins dies es reuneix: 1er i 3r dimarts de cada mes a les 19:30 hores. Obert per a tots els socis
que vulguin exposar algun tema, queixa, etc.

A continuació, la Presidenta inicia la presentació:


Representació de l’AMPA: Es detalla quina és la situació/representació actual de la Junta en
tots els cicles educatius, i es remarca que actualment no hi ha representació dins la Junta a
l’etapa d’Infantil.



Fites aconseguides pel 2015 i 2016:
o Pagament fraccionat a Educació Infantil: Els pares que ho demanin a l’Escola,
podran pagar l’import dels llibres en 3 pagaments fraccionats.
o

Pagament VISA: Totes les famílies tindran
l’import total dels llibres de text.

la possibilitat

de pagar amb targeta

o

Menjador (Famílies nombroses): Arrel de la sol·licitud d’algunes famílies a l’AMPA, es
negocia amb l’Escola que el tercer fill pagarà el 50% de la quota mensual de
menjador. L’Escola ja s’ha posat en contacte amb les famílies que gaudiran d’aquest
descompte.
La Sra.Isabel Velasco comenta que ella és família nombrosa i no ha rebut cap
comunicació de l’escola. Li comentem que informarem a l’escola al respecte.

o

Nous Tallers / Sortides gratuïtes: Aquest curs s’ha impulsat el 2ner taller de
Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) que s’ha impartit als alumnes de 3r d’ESO.

o

S’ha finançat part d’una sortida d’Educació Infantil (a tots els alumnes socis de
l’AMPA).

o

S’ha finançat parcial o totalment el cost d’una sortida/festa/entrada de tots els
Cicles proposats en el pressupost 2013-2014. Això ha provocat un augment de
ingressos de quotes enrederides (a comentar en el detall de Pressupost).



Activitats en les que col·labora l’AMPA:

Festival de Natació, Viatge Eurodisney, Celebració Orles, Conferències i Tallers, etc...



Curs 2015-2016: Proposta d’activitats subvencionades per l’AMPA:

•

Proposta de tallers pels alumnes:

Menjar bé és divertit: Educació Infantil i Primària.

El Bosc Encantat (Taller Educatiu Emocional): 1er i 2n de Ed. Primària.

Xarxes Socials i Mobbing: De 1er a 3er de l’ESO.

Taller sobre el tabac: 1er de l’ESO.

Taller de Reanimació: 3er de l’ESO i incloure a alumnes d’Ed. Primària.
Proposta de l’AMPA. La decisió final és de l’Escola, depenent de l’agenda pròpia i les activitats internes
programades.

•

Altres:


Tancament del carrer durant l’entrada pel matí a l’Escola / Camí Escolar. Degut al
canvi d’Administració, queda pendent una reunió amb l’Ajuntament de Barri per tal de
saber quin és l’estat del projecte de “Camí Escolar”.
Les famílies poden demanar a la Junta l’ informació de la que disposem per si lis
interessa. Es tracta d’un projecte complex, que necessita de la participació de l’Escola i
de les famílies, pel que es considera que seria suficient poder tancar el carrer pel matí i
per la tarda (entrada/sortida d’alumnes).



12 Hores Bàsquet: Regal de la medalla + motxilla a tots els participants.



Marató TV3 (13/12/2015): Mercat solidari i activitats lúdiques pels assistents
(possibilitat de participar-hi activament realitzant activitats). Les joguines sobrants es
venen a comerciant dels Encants, i els diners obtinguts es donen a la Marató TV3.



Cursa Pàlcam: La Junta està pendent de reunió amb CaixaBank (a finals de gener2016) per intentar aconseguir suport per compartir la cursa amb una cursa solidària
(dorsal zero), en la que CaixaBank patrocinaria l’acte.



Es recorda que les famílies que ja està disponible l’aplicació mòbil “Palcam” (la qual
es descarrega al mòbil) i registrant el telèfon mòbil i correu (informat a l’Escola) la
família rep tots els avisos/comunicacions personalitzats al mòbil.



Conferència pels pares. El proper 5 de Maig de 2016 a les 18,45h el Sr. Victor Küppers donarà
una conferencia.



60è Aniversari. L’escola està preparant les celebracions, l’AMPA participarà en alguna activitat
un cop es comuniquin quins són els actes.



Tancament Curs 2014-2015:

La quota es de 24 eur/família i no es pujarà tampoc aquest any.





Es remarca que aquest curs ha hagut un increment de 1.000 eur en quotes de socis.



Es detallen les partides de despeses a nivell de percentatges (41% Sortides i
Viatges, 30% Esports, 20% Festes i Celebracions, etc).



Es mostra el detall de partides del Curs 2014-2015 i es pregunta si algun dels socis té
algun dubte, ningú té cap qüestió.

Pressupost Curs 2015-2016: Es detallen totes les partides del nou pressupost.




La Presidenta (Maribel Sangenís) pregunta als pares assistents si aproven el nou
pressupost, aquest s’aprova per unanimitat.

Es finalitza amb qüestions i preguntes dels assistents:


Es pregunta als assistents si algú està interessats en formar part de la Junta de
l’AMPA, ja que actualment hi ha 2 vacants. La Sra. Sonia Serra comenta que ella
té un alumne a Infantil (P3) i li interessa. Per unanimitat entra a la Junta.



Es recorda que és important que les queixes/incidències s’informen per escrit a
l’escola, ja que així hi ha constància i gestió de les mateixes.



Festa fi de cicle (4t ESO): La Sra. Silvia (mare d’Albert Muñoz de 4t ESO) informa
que vol puntualitzar dos punts sobre l’escrit entregat a la Junta (la setmana
anterior) demanant incloure aquest tema com a punt de l’ordre del dia de
l’Assemblea, i que arrel de queixes d’altres mares rectifica:



L’escrit NO el signen tots els pares de 4t de la ESO. Per tant, el
tornaran a entregar a la Junta només amb el nom de les famílies que
estan d’acord amb la proposta.
Durant l’entrega del document van informar que volien substituir la
sortida a l’Illa Fantasia per una festa. Rectifica i informa que estan
d’acord en mantenir la sortida, i la festa seria un acte addicional.

La Sra. Mª Carmen García comenta que no està d’acord en que la carta vagi
signada per tots els pares, quan la gran majoria no està assabentada sobre
aquesta carta, i que la celebració (Sortida a Illa Fantasia) és pels nens, no pels
pares.


La Sra. Isabel Velasco proposa varis suggeriments:

Enviar periòdicament a les famílies les fites que s’estan negociant
amb l’escola, per tal de tenir a les famílies informades. S’indica que ja
s’envia a final de curs una newsletter amb totes les activitats
realitzades/subvencionades per l’AMPA.


Ja que s’ha aconseguit que les famílies nombroses tinguin el
descompte del 50% al menjador, planteja la possibilitat d’aplicar
aquest descompte també a les permanències i activitats extra
escolars (Dinamis). Es tractarà aquesta proposta amb l’escola i
s’informarà directament a la Sra. Isabel Velasco.



Es dona per tancada l'assemblea a les 20:10 hores.

