ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
L’AMPA DE L’ESCOLA AGRUPACIÓ SANT JORDI DE
FONOLLOSA
Data
Dijous 19 d’Octubre de 2017
Hora
No podem iniciar l’assemblea en primera convocatòria (18:00 hores)
per falta de membres socis de l’AMPA. S’inicia en segona convocatòria
a les 18:30 hores, tot i no aplegar-se el 50%+1 dels socis.
Es finalitza a les 21:15 hores.
Lloc
Sala gran de l’Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa.
Participants
Equip directiu: Jordi LLorente, Esther, Teresa
Junta: Gemma Palou, Gemma Serrat, Esther Rojas, Mariona Homs,
Jaume Escudé, Mariana, Ariadna Cucurella, Montse Altimira, Mónica
Clarena, Jaume Escudé.
Assistents: 32 persones.
Ordre del dia: exposició
1- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general
anterior(19-6-2017)
Degut a que l’acta està penjada a la web i accessible a tothom, es
vota la seva lectura.
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Votacions per llegir l’acta: 0
Votacions per NO llegir l’acta: 19
Abstencions: 0

S’aprova l’acta anterior.
Votacions SI s’aprova: 19
Votacions NO s’aprova: 0
Abstencions: 0
2- Comissió de P3 i Transport – Esther Rojas
Faltarà gent a la comissió de P3 perquè ella ho deixa.
S’han fet 22 coixineres noves i també fundes perquè eren velles.
També s’ha pintat un mural nou a una de les parets de la Cova dels
Dracs.
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S’ha comprat material nou per a jocs i destreses.
S’ha fet un full nou de menjador més complert: també posa si falta
roba, etc.
Com es va acordar a l’última assemblea, s’ha creat un registre
d’activitats de jocs i destreses.
Pel que fa a Transport, ja hi ha dues persones noves a la comissió
(Noemí Fosas i Anna Comelles). Durant el curs hi ha hagut
incidències vàries i s’han anat solucionant.
En Jordi Lorente comenta que és necessària una reforma integral del
Cova perquè és molt vella. Podria ser que es fes tota nova. Pel que fa
al transport, comenta que s’han de seguir uns protocols que ja hi ha i
que els responsables de parada juntament amb l’escola, són els
màxims responsables.
3- Comissió Econòmica – Mariona Homs.
Pel que fa a quotes, ella i l’Ester d’equip directiu informen sobre el
nou sistema de quotes. A partir d’ara es pagaran quotes a l’escola i
quotes a l’AMPA. Ens passen un full on informen d’això i també
s’envia a totes les famílies. Es cobra també des de l’escola perquè així
ho vol el departament d’ensenyament: totes les activitats curriculars
com les sortides, les colònies i manteniment de projectes, material
escolar.
Es veu que el projecte d’escola és més important que el de l’AMPA
degut a les sortides. Això fa que la feinada de l’AMPA es simplifiqui
tot i que l’AMPA continuarà tenint els professors de música.
Pel que fa a comptabilitat, s’acorda que tot allò que sobri aquest any
(quan es tanqui al setembre) es destinarà al projecte de patis.
El tema dels impagats canviarà. L’escola en tindrà però no podrà
suportar-ho perquè no té fons. Per tant, haurà de demanar a l’AMPA
aquests diners.
Es proposa augmentar el sou de la Fina uns 30 EUR al mes. Es vota
32 vots a favor.
4- Comissió Espais/patis- Àngels.
Abans de res, agrair a totes les famílies i a l’escola tot l’esforç que
s’ha fet.
Els alumnes van començar fent unes maquetes del què volien que fos
el seu pati. A partir d’aquí, el pati d’infantil, s’hi van fer uns tobogans
nous, una estructura amb troncs, etc.
A cicle superior s’ha fet un galliner nou.
Falten per dur a terme les propostes de cicle inicial i mitjà.
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Es comenta que seria interessant que enlloc de bolets, fos un projecte
global i que tingués sentit com un tot.
El cost d’aquest projecte és elevat: 3500 EUR aquest any i la previsió
és que l’any que ve sigui igual.
Pel proper curs es preveu fer la caseta de cicle inicial i mitjà amb
diners de les quotes voluntàries.
A l’octubre, amb la comptabilitat tancada, se’n tornarà a parlar.
5- Comissió Menjador – Kristina Nastopke
Es comenta que la reunió feta al febrer d’enguany va anar molt bé i
es podria fer cada any.
Recorda que sempre es pot parlar amb la Mònica, coordinadora del
menjador.
Podria ser que tinguéssim un menjador nou ja que la cuina és molt
petita, els alumnes no hi caben, molt soroll. En Jordi Lorente comenta
que en un mes sabrem si fan un menjador nou a estrenar al
setembre.
Diferència entre famílies ja que les famílies de Fals i Canet paguen
menjador perquè són del mateix poble. En canvi estan igual de lluny
de l’escola que els de Rajadell, per exemple. Es torna a parlar de la
socialització del menjador, és una idea en la qual es treballarà a
partir d’una comissió nova.
6- Comissió Millora de projectes- Mònica Clarena
Enguany, s’han unit amb la comissió d'espais degut al gran projecte
de pati. Tot allò recollit s’ha destinat al projecte de PATIS.
7- Comissió de Festes – Gemma Serrat.
Bona valoració de la festa de final de curs d’enguany. El menú va
sortir més car de preu de cost i per tant, no van poder donar diners a
“per la meva escola”.
Sempre falta gent per organitzar aquesta festa.
8- Comissió de Música- Kristina Nastopke i Teresa.
Aquest any s’ha continuat igual, tot funciona. No s’ha fet res perquè
fa dos anys es va fer molta feina.
L’augment de minuts de classe que es va quedar que es faria en
aportar 3000 EUR més al projecte, és difícil perquè hi ha molts
alumnes. S’està pensant en dura a terme altres solucions.
9- Comissió Impagats i Loteria – Montse Altimiras i Mònica
Clarena
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Informen que pleguen, ja fa 2 anys que hi són i per salut mental, s’ha
de canviar les persones. Han recuperat 900 EUR impagats de 3
famílies però tot i així s’han perdut definitivament 500 EUR d’una
família que va plegar el curs passat.
Pel que fa a la loteria, aquest any s’ha venut menys però s’han fet
630 EUR de beneficis.
Ens plantegem si fem loteria o no i quina. També surt l’idea de fer
una panera. Finalment, es vota i s’acorda que sí que es farà loteria,
serà l’espanyola amb 19 vots a favor, 7 abstencions i 3 en contra.
10-

-

Informe equip directiu

Enguany s’acaba el projecte directiu 2013-2017
Renovació de l’equip directiu: Roger Torras (director), Teresa
Utrero i xxxx. No sabem la tercera persona perquè en teoria
havia de ser la Glòria però està embarassada.
Canvis en el personal: Baixes d’Anna Hinojo i la Maria.
Entraran nous mestres.
Feliciten a l’AMPA per la feina feta; organització en comissions
faciliten la feina a l’equip directiu i a l’escola en general.
Des de la Junta de l’AMPA es dóna les gràcies a l’equip directiu
per la feina feta els darrers anys.

FINALITZEM A LES 21:15
23 d’Octubre de 2017
Secretària de la Junta de l'AMPA
de l'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa

Vist i plau
Presidenta Junta de l'AMPA

Ariadna Cucurella i Grifé

Gemma Palou
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