Dijous, 04 de juny del 2020

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA CIC
Acta de reunió de l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA del CIC, celebrada el 04
de juny del 2020, a les 18:30 hores de manera virtual, tal com preveuen els
nostres estatuts.
Assisteixen 92 persones entre membres de la Junta actual de l’AMPA, i pares i
mares de l’escola.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de l'Assemblea General Extraordinària
telemàtica de l'AMPA celebrada el dia 7 de maig.
2. Presentació i aprovació, si escau, del Pla d’Activitats i Tancament Econòmic per
2019. Apunts sobre la previsió econòmica del 2020. (Aquest punt es va tractar
després del punt 3, per considerar que era més prioritari)
3. Quins reptes assumim de cara al curs ve.
a) Activitats regulars que s'han fet fins ara.
b) Activitats complementàries i extraescolars. Aprovació de col·laboració
amb EIXIC, WEPLAY i BEKITH.
c) Acollida (matins)
d) Permanències (tardes)
e) Altres.
4. Aprovació federació a la FAPAC
5. Gestió Administrativa
6. Preguntes i suggeriment
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. APROVACIÓ ACTA:
El President obre la sessió donant per aprovada l'Acta amb data 7 de maig 2020.
3. VOTACIÓ PROPOSTES:
Laura i Montse, de la comissió d’extraescolars de L’AMPA, exposen detalladament la
comparativa entre les dues entitats presentades (EIXIC I WEPLAY), i de BEKITH
com a proposta d’anglès, prèviament a la votació.
(S’informa que tota la informació és a la pàgina web de l’AMPA).
Maria Puig i David Raubert, donen pas a la votació, als 92 assistents, i 81 vots
delegats, amb un total de 173 socis.
Finalitzada la votació Maria Puig dona recompte de vots:
-

EIXIC ha rebut 173 vots.

-

Anglès:
o

Blanc: 45 vots

o

BEKITH: 49 vots

o

EIXIC: 79 vots
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Cal dir que la proposta d’anglès d’EIXIC es farà amb BeKith, si més no aquest
proper curs.
2. PRESENTACIÓ TANCAMENT ECONÒMIC 2019 I PRESENTACIÓ 2020:
Montse Llessuy exposa l’estat econòmic de l’AMPA:
-

L’estat del 2019 entre ingressos i despeses va ser de 308,55 € que sumant el
saldo d’exercicis anteriors l’estat de comptes era de 5.584,08 €

-

A l’exercici de gener a maig del 2020 una vegada cobrada les quotes dels
socis, i comptabilitzades les poques despeses efectuades per L’AMPA, saldo
és de: 5.728,83.-€, que sumat al saldo d’anys anteriors queda amb un total
actual d’11.312,91 €.

(S’informa que tota la informació és a la pàgina web de l’AMPA).
4. APROVACIÓ FEDERACIÓ FAPAC:
Per unanimitat s’aprova federar-nos amb la FAPAC.
Es valora que com a escola pública hem d’assumir una sèrie de

responsabilitats

civils, que quedaria coberta amb aquesta federació, així com suport en tràmits,
informació, entre altres beneficis.
5. REPTES A ASSUMIR: Oriol comenta:
a.

Donar continuïtat a totes les activitats que hem realitzat fins ara, encara
que hagin de canviar el nom d’alguna d’elles.

b.

La gestió de les activitats extraescolars i complementàries amb
l’empresa més votada, es comunicaran a Direcció de l’escola.
L’actual AMPA transmet la necessitat en tenir més consciència i
implicació per part dels pares/mares per formar diverses comissions, i
poder dur adequadament tota aquesta nova gestió com a escola pública.

c.

Acollida als matins: Segons direcció, l’escola es farà càrrec d’aquestes
acollides així com del servei de menjador i monitors de migdia; però fins
a la propera reunió amb direcció no podem concretar més.
En cas que l’escola no es faci càrrec, EIXIC (Empresa més votada), es
faria càrrec tant de l’acollida dels matins, com de les permanències.

d.

Reciclatge de llibres, donada la situació d’alarma per la COVID-19,
aquest curs no es podrà dur a terme per un tema de logística.
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6. PREGUNTES I SUGGERIMENTS:
Marc: els horaris d’entrada de l’ESO es podrien traslladar a les 9 hores en lloc de
les 8 hores, per tal que facin l’hora d’aprenentatge?
R: l’escola no permet fer extraescolars ni hora d’aprenentatge dins l’horari lectiu,
ni al migdia. Les empreses donen una proposta d’horari, i s’adaptaran sempre a
l’horari definitiu que determini l’escola.
Marc: a què es refereix l’entitat d’extraescolar quan parla de co-docència?
que hi haurà dos professors a l’Aula.

R:

Eugènia: Quin serà el preu del menjador?
R: L’escola s’encarregarà de la contractació del menjador, i es mantindrà el
contracte amb SHERS. Estem lluitant perquè els preus siguin els que es determinen
per una escola pública.
Jordi: com els nens no han fet molt ús dels llibres aquest any, no seria possible fer
el reciclatge de llibres?, ja que això representa una ajuda important per les famílies
afectades especialment per la COVID-19.
R: es comentarà a l’escola si es podria gestionar d’alguna manera, aprofitant que
els nens han de passar a recollir el material.
Belén: el projecte educatiu ja està presentat per escrit?
R: el projecte tal com ens van dir a la reunió de pares, és continuista. Com no vol
dir que sigui igual, es demanarà a Direcció de l’escola que presenti el projecte
educatiu més definit.
Alícia: per tal de tenir una major implicació de les famílies a l’AMPA, es podrien fer
les reunions telemàticament?
R: En els nous Estatuts, s’ha especificat fer reunions telemàtiques, per tal de
facilitar a les famílies la integració de la gent a l’AMPA.
A les 21:00 h. Es dóna per tancada la reunió. Donant fe del contingut d’aquesta
acta el president i la secretària electes.

Oriol Rovellat
President AMPA CIC

Helena Serra
Secretària AMPA CIC
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