ACTA AMPA ESCOLA DOLORS MARTÍ I
BADIA
EL PRESIDENT DE L'AMPA CONVOCA A ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA:
DIA: 15 DE DESEMBRE 2017
HORA: 18.30 h
LLOC: MENJADOR ESCOLA
ORDRE DEL DIA:
Lectura i aprovació de l'acta de la Junta del mes de Desembre.
2. Lectura i aprovació de l'acta de la Junta del mes de Gener.
3. Actualitat AMPA.
4. Comissions.
5. Torn Obert de Paraula.
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Memòria 2016-2017
3. Projectes 2017-2018
4. Estat de comptes 2017
5. Pressupost 2017/2018
6. Eleccions renovació Junta
7. Projecte reutilització
8. Torn obert de paraula

ASSISTENTS:
- 30 persones (vegeu annex)

S'inicia la reunió a les 18.48 h.
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Aprovada amb 30 vots
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2. Memòria 2016-2017 (vegeu annex)
Comunicació. A part de les dades que apareixen a l'annex, s'indica que la web compta amb 148
subscriptors, s'han augmentat. Xarxes socials també en augment. Es continua amb delegats. El
97% de les famílies estan en aquests grups. Seguim amb l'aplicació. Queda pendent tenir-la per
Apple.
Extraescolars. A part de la informació de l'annex, es comenta que els dies de lliure elecció es
reserva per dies que queden sols, no pels ponts.
Comissió de festes. A part del que es troba a l'annex, es recorda que totes les coses que fan la
comissió de festes va per finançar la festa a finals de curs. Seguim amb la idea de fer festa
econòmica.
Comissió escola pares. El president comenta que aquest any encara no s'ha fet res a causa d'un
canvi que hi ha hagut però la idea és continuar-la
Reutilització de llibres. Veure annex.
3. Projectes 2017.
Es va tirar endavant el cros escolar, s'aprofita per felicitar als voluntaris.
El carnet de l'AMPA és un projecte que queda pendent.
Ampliació horària oficina dijous fins a les 18.00h s'ha complert
Nous mètodes de pagament també queda pendent
Ludoteca a les 7.00h també s'ha complert.
App mòbil per Apple pendent
DEA fet
Mòbil AMPA s'ha fet (693725907), es facilita als assistents.
Creació de noves comissions (pendent).
Es comenta que es passarà informació del nou mòbil a través del setmanari.
4. Projectes 2017-2018
a. Iniciar el grup de voluntaris de WhatsApp, es diu que tothom és benvingut i que cadascú pot
col·laborar amb el que vulgui.
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b. Setmana civisme, que es farà a finals de gener. Els nens de 6è acompanyats de policia aniran
avisant als pares que no aparquen bé.
c. Projecte ludoteca. Amb activitats dirigides, amb informes.... L'Ana de Dios explica que es fan
horaris per realitzar tallers que es fan fins a les 8.30h normalment. Comenta que els nens
venen més motivats i amb dos dies a la setmana d'anglès. S'ha arreglat també pati exterior.
d. Es vol demanar a l'ajuntament ajuda per adequar espais morts.
e. Nova empresa d'anglès. Partner Solution.
f. Projectes solidaris /socials (col·laboració amb marató)
g. Més accions amb xarxes socials.
Marxen dues persones i n'entren 3 de noves
5. Estat de comptes 2017
a. Veure annex
b. S'indica que les dades són de l'1/01 al 31/08
c. Aprovació d'estat de comptes. Vots a favor, 28 – vots en contra, 0 i abstencions 3
6. Pressupost 2017/2018
a. Veure annex
b. Es comenta que el curs que ve les famílies s'hauran de tornar a fer càrrec de les despeses de
les fitxes esportives.
c. Aprovació de pressupost: Vots a favor, 26 - vots en contra 0 i abstencions 5
7. Eleccions renovació Junta
a. Es presenta nova candidatura amb equip directiu i vocals. President: Judith Henares –
Vicepresident: Dani Grados – Secretari: David Rodríguez i Tresorera: Anna Poch
b. Vocals: Albert Ferrer, Verònica González, Mireia Morera, Maria Cabrera, Begoña Antón.
c. Aprovació nova Junta: Vots a favor,24 – en contra 0 – abstencions,8

8. Projecte Reutilització
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES ESCOLA DOLORS MARTÍ I BADIA
AVGDA CATALUNYA Nº 1 08700 IGUALADA– BARCELONA CIF.G65322653

Pàginà 3/4

ACTA AMPA ESCOLA DOLORS MARTÍ I
BADIA
a. S'exposa que hi ha hagut inquietuds per part de les famílies de 5è. Hi ha dues famílies que
han sol·licitat sortir del projecte socialització. En junta es decideix portar-ho a l'assemblea. La
Verònica com a responsable explica el projecte.
b. Una de les famílies assistents exposa el seu punt de vista, dient que ha firmat un compromís
que no s'ha complert.
c. Es proposa penjar els llibres a la web perquè els nens el puguin baixar i poder així estudiar bé
a casa.
d. Es dóna també l'opció de fer fotocòpies (parlant amb l'escola)
e. També es proposa buscar algun altra escola que els tingui, ja que estan descatalogats o
empresa de lloguers de llibres.
f. S'estudiaran totes les opcions i s'informarà.
g. Una família pregunta pel cost dels llibres i els costos proporcionals. Cost llibres 96,9 €
(18,40 € 1r any, 2n any 24,40 €, 3r any 34 € i el 4t està per definir).
Surt una persona de l'assemblea.
h. El president proposa oferir devolucions proporcionalment per trimestres. A favor 19- contra
0 – blanc: 11
Surt una persona de l'assemblea
9. Torn obert de paraula
a. Es pregunta si es té intenció de fer horari intensiu a l'escola. S'explica que fa temps en
consell escolar va sortir i es va desestimar.
b. Surt una mare de 6è i comenta que va demanar al David com organitzar els temes per final
de curs. Exposa que no s'estan passant els cartells dels berenars de divendres. Es decideix
tornar a passar els missatges tal com el passen les mares de 6è
c. Revisar el tema del xandall, si es pot tenir l'opció de tenir-lo en cotó. També es comenta que
en el xandall nou surten taques i costa que marxin. Es comenta que hi ha hagut un parell de
devolucions per aquesta causa.
d. Es demana que el tema comunicació es pogués fer en horari escolar, s'explica que els que es
fan fora horari escolar, es tracta de temes excepcionals o urgents.
e. Li han sortit boles a la samarreta tècnica que es va vendre per la cursa, la qualitat és molt
dolenta.
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S'aixeca la sessió a les 20.49 h

Aprovació acta
President: David Rodríguez Rico

Secretaria: Anna Poch Llansana
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