ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
DE L’AMPA CEIP PAU CASALS
Dijous, 22 de juny de 2017
Ocupen la presidència Esther Sevilla Baqué amb DNI 44984310J i la
secretària Esther de la Encarnación amb DNI 46627114L.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de l’acta anterior
Estat de comptes
Comissió de convivència
Informacions sobre el Servei de Menjador
Activitats Extraescolars curs 2017-2018
Informacions Consells (Escolar i CEM)
Valoració diferents comissions i Festa Familiar
Canvis a la junta curs 2017-2018
Precs i preguntes

ASSISTÈNCIA
Membres de la junta:
1. Anna Alonso
2. Gemma Argelaga
3. Judit Corominas
4. Esther de la Encarnacion
5. Feli Escobar

6.
7.
8.
9.

Ignasi Ribas
Albert Rubí
Sílvia Sánchez
Esther Sevilla

I 5 pares/mares.
S’inicia la reunió de l’Assemblea General Ordinària el 22 de juny de 2017 a les 21:15 hores, amb 9
persones de la junta, 5 persones representant els alumnes de l’escola Pau Casals de Vacarisses i
representants de les empreses de les activitats extraescolars (BrainArt, Eina i Langeurop), formant un
total de 16 assistents.
L’assemblea té lloc a una aula de l’escola Pau Casals.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Tal i com es va informar en la convocatòria de l’assemblea, a la pàgina web de l’AMPA hi ha disponible una còpia
de l’acta de la reunió de l’Assemblea General Ordinària celebrada el 23 de febrer de 2017 pendent de ser
aprovada.
L’acta és aprovada sense cap esmena per unanimitat.

2. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018
S’acorda modificar l’ordre del dia per donar veu als convidats (representants de les empreses de les
activitats extraescolars BrainArt, Eina i Langeurop).
Langeurop
Presentació de l'activitat. Grups reduïts dividits per edats i nivells. 2 h/setmana.
Aquest any s'han fet activitats més dinàmiques. S'ha fet també un casalet al juny.
Es presenten els horaris per al curs 17-18.
Hi haurà un full d'inscripció a la web de l'AMPA.
Arran de comentaris de les famílies han fet canvis en la metodologia a activitats més dinàmiques. S'han creat
grups de whatsapp.
S’informa que l’empresa fa altres idiomes per si es vol tenir en compte. Centre preparador d'exàmens oficials.
Portes obertes: es va proposar aquest curs per a pares en horari de classe, però no és fàcil que els pares puguin
assistir.
BrainArt
Hi haurà molts canvis de cara a l'any vinent.
Van contactar amb l'empresa Explorium i han decidit unificar activitats. La filosofia és la mateixa, però s'afegeix la
robòtica i la ciència experimental. L'àbac s'utilitza com a eina.
A P4-P5 fan petits exploradors. A 1r-2n hi ha continuïtat fins a 5è-6è.
L'Eina
Explica com funciona la cooperativa.
Matiners (aprox. 60 nens). Incorporaran un monitor que parlarà en anglès. Es fan activitats senzilletes o jocs
tranquils.

1

Extraescolars:
S'inicien al setembre per conciliar però no són encara les extraescolars.
Inscripcions on line.
Espai de lleure: hora d'atenció on es fan activitats variades.
Aquest any s'ofereix robòtica divendres tarda (Codelearn) de 3r a 6è (únicament un grup de 12).
Activitats esportives: atletisme (amb curses els caps de setmana), multiesport (futbol, basquet, volei, handbol) el
consell esportiu organitza lliga en dissabte. També es proven altres esports.
Inscripcions a la web.

3. ESTAT DE COMPTES
S'han invertit uns 4000€ a l'escola.
Queda pendent unes estructures del pati i sorra.
S'ha col·laborat al musical de 6è i Sta. Cecília.
Altres aportacions en llibres, taller de dansa, setmana cultural...

4. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
Inspecció va fer pressió perquè es reunissin. Es van reunir per dir que s'havien de reunir. Està totalment
bloquejada.

5. INFORMACIONS SOBRE EL SERVEI DE MENJADOR
No s'han posat d'acord amb l'empresa sobre el temps que calia per amortitzar. No podrà sortir a concurs fins al
Nadal.
Una mare es queixa sobre la gestió de rebuts. Sembla que és molt generalitzat el problema dels rebuts. Es
traslladarà al consell escolar i a la propera comissió de menjador.
Es recorda que a la web hi ha un formulari per omplir amb les incidències.

6. INFORMACIONS CONSELLS (ESCOLAR I CEM)
CEM
Incidències sobre P3.
Hi va haver un empat tècnic i calia obrir una 2a línia a un dels centres. Finalment s'obrirà al Pau Casals.
Al proper CE s'explicarà.
CE
Es va demanar la memòria econòmica perquè s'apujarà 10€ a alguns cursos.
També es va demanar que s'expliqués que hi hauria un canvi de direcció.
Es parlarà de nou sobre les reunions d'inici de curs.
S'informa que hi haurà una jubilació. Hi ha altres canvis però no es poden dir!!

7. VALORACIÓ DIFERENTS COMISSIONS I FESTA FAMILIAR
Aquest punt no es tracta.

8. CANVIS A LA JUNTA CURS 2017-2018
Es torna a demanar que falta gent a la junta. Si no es poden formar les diferents comissions no es podrà
treballar.

9. PRECS I PREGUNTES
Una mare comenta que les activitats de migdia tenen molt d'èxit i s'haurien de proposar més.
Des de l'AMPA es comenta que no cal saturar

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, a les 22.45h es clou l’Assemblea General Ordinària de
la qual s’aixeca l’acta i és signada per la presidenta i la secretària.
Esther Sevilla
Presidenta
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Esther de la Encarnacion
Secretària

