ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE
L’ESCOLA PALCAM.

SESSIÓ NÚMERO: 001/2017
CARÀCTER: ORDINARIA. DATA : 24 D’OCTUBRE DE 2017
HORARI: DE 19:30 A 20:45
LLOC: Escola Pàlcam, al carrer Rosalia de Castro 32, Barcelona

Membres de la Junta assistents:
Maribel Sangenís, Presidenta
Rafael Lobo, Vicepresident
Flora García, Tresorera
Àgueda Ribalta, Vocal
Mónica Farreras, Vocal
Miquel Ordobás, Vocal
Sònia Serra, Vocal
Hugo Roldán, Vocal
Gemma Manzano, Vocal
Anna Aranda, Secretaria de la Junta, no pot assistir per problemes personals i en el seu lloc pren nota de
l’Acta, Gemma Manzano. Cristina Jené, Vocal tampoc assisteix per malaltia.
Asistencia de socis: 19
ORDRE DEL DIA:






Memòria d’activitats del curs anterior.
Liquidació pressupostaria del curs anterior.
Presentació d’activitats i pressupost per al present curs i aprovació si s’escau.
Nova incorporació a la Junta.
Preguntes i suggeriments: Tancament del carrer Rosalia de Castro en horaris d’entrada i sortida.
Camí Escolar. Altres incidències o queixes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A les 19:30 hores la Presidenta obre la sessió.
Es presenten els membres de la Junta i s’informa que els dies que es reuneix són el 1er i 3er dimarts de
cada mes a les 19:30 hores. Qualsevol dels socis pot venir en aquest horari a exposar problemes i queixes.
A continuació, la Presidenta inicia la presentació de PowerPoint on es detallen els punts detallats a la
ordre del dia.
 REPRESENTACIÓ DE L’AMPA: Es detalla quina és la representació de la Junta actual en tots els
cicles educatius. S’informa que el cicle de Batxillerat ha quedat sense representació, però hi ha alguns
membres amb nens que estan cursant 4rt de ESO i que l’any que ve ja representaran aquesta franja.
També s’informa que el senyor Pere Riera ja no forma part de l’AMPA ja que la seva filla ja no està a
l’escola i que hi ha una plaça disponible, tema que es tractarà posteriorment.


FITES ACONSEGUIDES EN CURSOS ANTERIORS:
Pagament fraccionat dels llibres de tots els cursos
Pagament per Visa dels llibres y de les activitats proposades per l’escola com excursions...
La quota del menjador del 3er fill de les famílies nombroses tindrà una bonificació del 50%.
Tallers de Ressuscitació Cardiopulmonar molt profitosos organitzats per Vall Hebron y St. Joan de Déu.
Cada any es cobren més quotes de socis que eren impagats. (Els impagats s’adonen dels beneficis de
les subvencions de les excursions i festes i llavors decideixen pagar els imports pendents).



PROPOSTA D’ACTIVITATS SUBVENCIONADES PER L’AMPA:
Sortides: Aquest curs es seguirà pagant parcial o totalment una sortida a cada curs de Primària.
També es subvencionen les sortides a Eurodisney, Madrid, Itàlia i Illa Fantasia.
Festes: Aportació a la festa dels avis de 5º de EP, festa de graduació de 6º de EP i festa de graduació
al final de Batxillerat. També es fa una aportació a la festa de Basquet de 12 hores.
Tallers pels alumnes: Menjar bé és divertit, dirigit a alumnes de Primària; tallers de Reanimació
Cardiopulmonar, dirigit a alumnes de Secundaria y també es gestionaran altres xerrades sobre xarxes
socials i els seus perills.
Conferències pels pares: Encara per definir la d’aquest curs.
Marató TV3: (17/12/2017): Mercat solidari i activitats lúdiques pels assistents. Els diners obtinguts
es donen a la Marató de TV3. Cada any es fan més activitats amb tallers on la recaptació es molt alta.
Cursa Pàlcam: (18/3/2018): S’intentarà impulsar com cada any el Dorsal Zero on tot el que es recull
es dóna a Càrites.

‐
‐
‐
‐
‐

o
o
o

o
o
o

 TANCAMENT ECONÒMIC DEL CURS 2016‐2017: Es mostra detall de les partides del curs i es
pregunta si algun dels socis té algun dubte. Ningú té cap qüestió. S’indica que com a diferència trobem
que a l’any anterior la partida destinada a la cursa va ser més alta perquè era el 30º aniversari.
 PRESSUPOST PEL CURS 2017‐2018: Es mostra el detall de les partides per aquest curs i els socis
assistents no tenen cap pregunta. Com a novetat d’aquest any es decideix augmentar l’import per les
sortides d’Eurodisney i Itàlia a 3.500€. Aquest any l’import destinat a la cursa tornarà a ser normal com
cada any de 3.500€.
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 NOVA INCORPORACIÓ A LA JUNTA: En un principi hi havia 2 persones que estaven interessades
en formar part de la Junta de l’AMPA, ja que actualment hi ha una vacant. Finalment només es presenta
un candidat, Llorenç Roselló, ja que Diana Ferrer no assisteix a l’Assemblea. Llorenç es presenta davant
de tots els socis i per unanimitat, és votat i escollit. Els membres de l’AMPA, com ja van fer l’any passat,
s’abstenen de votar.


QÜESTIONS I PREGUNTES DELS ASSISTENTS

o Es parla del tema del tancament del carrer Rosalia de Castro, que una mare ja havia demanat de
posar‐ho a l’ordre del dia: La Sra. Esther Llauradó planteja la necessitat de gestionar el “camí escolar” i
tallar el tràfic del carrer durant l’entrada i la sortida dels nens a l’escola.
S’informa als socis, que l’AMPA porta dos anys gestionant tot això i fent reunions amb els tècnics de
l’Ajuntament, però amb els canvis polítics i com ja tenim concedit un permís per tancar el carrer
parcialment, és difícil arribar a un acord final. El permís que té l’escola no és oficial, i a part és verbal,
mai ens han entregat res per escrit. Es parlarà amb Direcció per presentar una incidència i reobrir la via
amb l’Ajuntament.
o La Sra. Merche Conde també diu que hi ha molt poca estona per recollir els nens i que s’obre el
carrer quan encara hi ha nens sortint per les portes. Es parlarà amb Direcció per ampliar l’estona que es
talla el carrer.
o La Sra. Ana Sánchez pregunta si l’AMPA subvenciona una excursió a cada curs de primària i se li
confirma que sí i que es fa ja des d’aquest curs passat.
o La Sra. Isabel Velasco pregunta com estan els temes que es van plantejar a l’Assemblea de l’any
passat. Diu que troba a faltar un feedback dels temes plantejats un cop s’han solucionat.
Maribel Sangenís, presidenta de l’AMPA li explica que en respecte l’any passat tot s’ha solventat: han
augmentat la vigilància als patis, han fet tallers per millorar els hàbits per menjar correctament, i també
han afegit més activitats gratuïtes a l’hora del pati de dinar pels nens, que tenen molt d’èxit. També
s’informa a tothom que s’intentarà, a través de la web de l’AMPA, informar de les millores aconseguides
a les preguntes plantejades pels socis de forma més periòdica.
o El Sr. Jorge Hernando també opina que quan es treu la tanca a les 5 de la tarda no s’avisa i no es
diu res i els cotxes comencen a circular. Es demana que s’informi als pares d’alguna manera. Es parlarà
amb l’escola a veure com ho poden fer.
o La Sra. Roser Peiró ens diu que ella a les tardes ve amb cotxe a buscar als nens i que és un
descontrol. Ens explica que la guarderia Gaudí, que està al costat de l’escola, subvenciona uns vals de
pàrquing als pares que ho necessitin. Parlant del mateix tema, la Sra. Beatriz Molina ens comunica que
quan ella va fer la visita de portes obertes de l’escola, li van dir que el Pàlcam també oferia una validació
dels tiquets del pàrquing a recepció per als pares que ho necessitin.
L’Ampa s’encarregarà de confirmar tot aquest tema amb l’escola i es comunicarà als socis tan aviat es
tinguin noticies.
o La Sra. Molina pregunta si la quota de l’Ampa es passa automàticament pel banc i l’AMPA li
confirma que sí. Es comunica a tothom, que a partir d’aquest any, per les noves incorporacions de nens,
l’escola fa complimentar una autorització de traspàs de dades a l’Ampa i un cop acceptat, l’Ampa tramita
el rebut anual.
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o La Sra. Isabel Velasco pregunta què passa amb els socis que no han firmat cap acceptació de
traspàs de dades, i també vol saber quines dades disposa l’Ampa dels seus socis. Se li explica que l’Ampa
només disposa de les dades personals com el nom, dades bancaries i mail. Les comunicacions generals les
fa l’escola directament als pares, i l’Ampa només utilitza el mail particular quan ha de fer alguna
reclamació. El Sr. Llorenç Rosselló diu que tota associació pot tenir les dades que els seus socis autoritzin.
Es demanarà a l’escola quines accions emprendrà pels socis antics que encara no han firmat aquesta
autorització.
o La Sra. Roser Peiró explica que un dia va anar a recollir la seva filla cap a les 5:05 i la nena ja estava
a permanències amb els altres nens. La nena va baixar sola les escales sense estar acompanyada per cap
adult ni cap altra control. Els pares es van endur la nena sense parlar amb cap professor. L’Ampa
comentarà aquest fet amb l’escola però també se li recomana a la mare que parli d’aquest tema amb la
tutora de la nena.
o La Sra. Merche Conde ens comenta que al Dinamis hi ha descomptes quan t’apuntes a 2 activitats
però no quan t’apuntes a 3. Comenten que les extra‐escolars son cares i en certes famílies son necessàries
i els agradaria que s’esclareixi el perquè d’aquestes normes. L’Ampa parlarà amb Dinamis.

Finalitza el torn d’intervencions i es dona per tancada l’assemblea a les 20:45 hores.
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