ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA CEIP PAU CASALS
DIJOUS 4 DE JULIOL DE 2019
A LES 18.30 H
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació acta anterior 23/11/18 (penjada a la web)
2. Activitats extraescolars curs 2019/2020
3. Estat de comptes
4. Informacions sobre el Servei de Menjador
5. Informacions Consells (Escola i CEM)
6. Valoracions diferents comissions i Festa Familiar
7. Canvis a la junta curs 2019/2020
8. Precs i preguntes
Assistents:
Albert Picas, Esther Sevilla, Anna Alonso, Judith Corominas, Xènia Dalmau, Jovita Guash, Laia
Bordas
Mares i Pares: 3 assistents
1_Aprovació acta anterior 23/11/18
Es dona per aprovada l’acta anterior
2_ Activitats extraescolars curs 2019/2020
Cap incidència, inscrits 80 Fiat, 180 Eina, poquets Explorium.
Fiat són 12 alum/classe, millor
Activitat de Kung-fu, com a novetat
Les inscripcions a partir de juny ja es poden fer.
Eina farà Petits Exploradors, Brain art i ciència.
Codelearn amb Eina fan robòtica i programació
S’insiteix amb que s’ha de pagar la quota de l’Ampa per fer extraescolar. La demanaran.

Una mare ens comenta d’incloure el pagament de la quota de l’Ampa a l’app de l’escola.
Però el banc ens cobra molta comissió. Estem mirant les diferents opcions.
3_Estat de comptes

RES UM ECONÒMIC DE L'AMP A ES COLA P AU CAS ALS
CURS 2018-19 (4 ju lio l 2019)
PREVISIÓ
INGRESSOS

INGRESSOS
Quotes socis
subvencions
Xandalls
Romanent curs anterior
Altres
Quotes socis 19-20

3.565,00 €
1.538,19 €
0,00 €
266,04 €
16,50 €

3.000,00 €
2.050,92 €
- €
1.498,60 €

871,00 €

6.256,73 €

sisè

Tickets festa final de curs

1.330,15 €

665,00 €

PREVISIÓ
DESPESES

DESPESES
Despeses bancàries (comissions)
Serveis bancaris
Subscripció FAPAC
Gestoria
Mòbil
Compra xandalls
Compra material AMPA
Aportacions socials
Altres

5,93 €
160,00 €
370,68 €
106,48 €
43,56 €
0,00 €
0,00 €
185,00 €
151,80 €

Inversions a l'escola varis
Formacions
Serveis informàtics
Aportacions escola
Aportacions escola (app)
Sonoritzacions
Nou Projecte Sons del Vent

168,27 €
781,75 €
0,00 €

665,00 €
Despesa festa final de curs
700,00 €
Inverssió festa familiar:
-1.111,64 €
7.249,52 €

SALDO ACTUAL:

370,67 €

1.023,45 €

- €
150,00 €
235,00 €
10,00 €

200,00 €
220,00 €
5.000,00 €

381,15 €
750,20 €
139,98 €

381,15 €

1.330,15 €

- €

1.776,64 €

1.776,64 € 1.400,00 €

TOTAL DESPESES: 5.021,44 €

1.900,29 €

SALDO PREVIST:

Falta afegir sonorització, 300 €
193 socis el curs 18-19
Ja tenim uns 50 socis del curs 19-20
Subvenció un 70%
Festa familiar
1.111€ despesa festa (comprar més aigua pel curs vinent).
Es van vendre tots els tiquets, no va sobrar menjar. Les quantitats eren correctes.
Curs vinent, igualment fer-la el 19 de juny de 2020.
6è, van venir molt pocs nens a la festa

45,00 €
50,00 €

2.221,35 €

sisè

TOTAL INGRESSOS: 6.921,73 €

50,00 €
170,00 €

8.281,82 €

Es parla de demanar que sigui obligatòria però no es pot fer. És voluntària.
Redactar un escrit, una carta explicant les inversions del curs passat. Surt també el tema de
vídeo, realitzar un vídeo divertit per animar a les famílies a participar-hi.
(la Maria Josep, una mare, es proposa per fer el vídeo/imatges de les inversions, el seu fill
Guerau ho pot fer)
4_ Informacions sobre el Servei de Menjador
En una reunió d’urgència, l’empresa presenta concurs de creditors. S’estan fent gestions per
solucionar el tema i tenir una empresa al setembre. S’ha de rescindir el contracte aquesta
setmana amb l’empresa actual.
Es deuen nòmines als treballadors. Els treballadors han aguantat molt i han aguantat el curs.
La proposta que s’ha fet és que ens presenten unes empreses, s’ha de triar una empresa. Hi
ha una altra opció, que es que segueixi els que porten el casal, fins octubre i novembre, fins
que hi hagi la licitació per a la nova empresa.
Les Ampes es feien càrrec de la contractació de l’empresa del menjador (set i tria). I que
l’Ajuntament es feia responsable.
Les opinions són diverses per triar la millor opció per a tothom, pel servei, per les Ampes i
l’Ajuntament.
L’Ajuntament ens ha de convocar en una altra reunió per valorar el conveni-contracte,
abans de decidir i firmar res.
Es proposar convocar una assemblea extraordinària per valorar les ofertes i possibilitats.
5_ Informacions Consells (Escola i CEM)
Consell escolar extraordinari per votar el calendari del curs vinent. Dilluns i dimarts de festa
per la festa major petita. També demanen fer jornada intensiva per Santa Cecília. Ens vam
posicionar en contra.
En parla de fer una enquesta a les famílies. Fan l’enquesta sense consensuar, nosaltres
volien fer una enquesta només famílies. També es passa enquesta a mestres.
Els resultats no eren vinculants. No tothom va poder votar.
El resultat, 70% es va votar a favor. Ara ho presenten a Inspecció del Departament
d’Educació perquè ho aprovi. Estem pendent de l’aprovació.

L’altre mare que hi havia en el consell escolar, l’Helena, va explicar el que sentíem les
famílies.
Surt la idea de fer la festa un dissabte. Es proposarà al proper consell escolar. Es pot fer un
qüestionari “no vinculant”.
115 respostes, 86% famílies, 13,9 mestres
Dies de lliure disposició, 25/26 de maig, 30/4. Està penjat el nou calendari escolar.
S’ha perdut mitja jornada. Repercuteix a anglès. Competències bàsiques s’han baixat
respecte el curs vinent (anglès i ciències naturals).
El nivell d’anglès ens preocupa.
Es proposa fer un dissabte matí per fer una jornada de famílies explicant la metodologia
actual a les aules.
6_Valoracions diferents comissions i Festa Familiar
S’ha fet una valoració de la Festa familiar dins el punt 3, estat dels comptes.
7_Canvis a la junta curs 2019/2020
Es proposen canvis per fer una nova junta a l’inici del nou curs.
8_Precs i preguntes
Tanquem la reunió, amb la intervenció d’una mare, per saber el canvi de metodologia.
Necessita informació.

Esther Sevilla
Presidenta

Judith Corominas
Secretària

