Assemblea General de l’AMPA EL TURONET
18 de novembre de 2014, a les 21:30h, al menjador de
l’escola
Pàgina 1 de 6
Assistents 15+3. Veure llista assitents. Tots membres de la Junta, vocals o ponts.
Llista assistents adjunta.

Ordre del dia:
1.

Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. Preguem llegiu prèviament l’Acta de l’Assemblea del curs 2013 2014 per fer més àgil aquest punt. La trobareu a la web www.ampaturonet.cat, secció documents.
a. Informació sobre la LOMCE i insubmissió: presentació d’informació per la Direcció de l’Escola.

2.

Breu presentació de l’AMPA i objectius.

3.
4.

Composició de la Junta actual i proposta per a la renovació de càrrecs i vocalies
Presentació informe de tresoreria i aprovació de comptes. Aprovació aportació econòmica a l’Escola.
a. Informació servei de Menjador.
b. Estat del projecte de socialització
c. Informació activitats extraescolars i acollida. Proposta creació de Comissió Extraescolars.
d. Casal d’estiu i colònies.
e. Properes actuacions i activitats.
f. Altres.
Torn obert de preguntes.

5.

Benvinguda als assistents: presentació i sistemàtica de la reunió, com demanar paraula i distribució finals dels
punts del dia,es demana signar l’assistència. Es canvia l’ordre dels punts de la reunió per agilitar l’assemblea:

1.Informació sobre la LOMCE i insubmissió: presentació d’informació per la Direcció de l’Escola.
LOMCE: a finals del curs passat es va aprovar la LOMCE . La Generalitat havia fet la LEC i hi ha aspectes que
interfereixen entre ambdues. No hi ha una competència plena. La Llei està condemnada a morir , des del món de
l’ensenyament es reclama que es deixin de banda els aspectes tècnics per no sotmetre tota l’estructura a canvis
continus. Des del 1970 fins ara han hagut més de 12 canvis. La insubmissió a la LOMCE consisteix precisament en
procurar mantenir la línia de l’escola, deixar als tècnics en educació les decisions. Ara ens trobem amb diferents
sistemes convivint per diferents cursos. Al Turonet s’està intentant que no afecti en res. Es procura fer com
primera llengua i vehicular català, i el castellà a partir de primer i es posa el reforç quan es detecta que cal en
alguna de les 2 llegües. A determinades escoles els convenia més la LOMCE per alguns motius: a les escoles
privades perquè dona la possibilitat d’ampliació de alumnes per classe( suposa més ingressos) o escoles que
separen nens i nenes i que la LEC no ho permetia.
La ILP (Iniciativa legislativa popular) recull signatures a favor de la insubmissió.
Altres i dubtes:
La religió que es fa a l’escola la fa una persona que ve del bisbat, i es la religió catòlica, és a l’ institut que sí
es fa història de la religió.
Cristina Jordà ens explica en què consisteix el Consell Escolar. Explica com es fa la memòria i planificació i
com es tracta al Consell. Rebem 3 candidatures al Consell durant la reunió.
Xerrada sobre Hort: el sr. Joan s’ha ofert ha fer una xerrada de com fer un hort a casa.

2. Aprovació de l’Acta d’Assemblea curs 2013-2014.
S’Aprova l’acta de l’assemblea anterior
Vots a favor: tots, 15 +2
Vots en contra:0
Abstencions:0

3. Breu presentació de l’AMPA i objectius.
La Presidenta Núria Gelabert realitza la presentació. S’explica com les activitats de l’AMPA es planifiquen
elaborant el Pla Anual d’objectius i el Pla d’activitats extraescolars que es presenten al Consell Escolar. Durant
les reunions de Junta es fa seguiment i al juny es presenta la Memòria anual, d’objectius i activitats que serveix
per detectar i incorporar millores pel curs següent.
Els objectius el convertim en actuacions que fem al llarg de curs.
Es presenta als assistents i s’expliquen els objectius generals del curs:
1. Proposar i realitzar actuacions per afavorir la participació del col·lectiu de mares i pares a l'escola.
2. Dur a terme activitats per afavorir la millora de la qualitat com a persones, i com a mares i pares.
3. Aprofundir en el concepte i el significat de l'associació de mares i pares, i transmetre-ho per tal de prendre
consciència de la necessitat del treball de tothom per elevar la qualitat de la nostra escola.
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4. Dur a terme i gestionar aquelles activitats que el col·lectiu de mares i pares i la resta d’estaments poden
considerar com a necessàries i de serveis.
5. Col·laborar en aquelles activitats que se'ns puguin demanar des del claustre.
6. Organitzar, coordinar i valorar les diferents activitats extraescolars.
7. Fomentar activitats conjuntes entre pares/mares i fills/es.
8. Fomentar la col·laboració dels pares i mares en els tallers, sortides i altres activitats que realitzin els
alumnes.
9. Dur a terme totes les accions necessàries per mantenir i millorar la qualitat d'ensenyament del centre.
10. Fer reunions periòdiques amb l'equip directiu.
11. Actualitzar constantment la pàgina web de l’AMPA.
12. Aprovar en el consell escolar les activitats extraescolars que es facin abans d’aprovar el PGC.
13. Omplir el temps no lectiu amb activitats lúdico-educatives.
14. Vetllar pel benestar dels nens en les hores de les activitats extraescolars a l’escola.
15.Mantenir el projecte de socialització dels llibres dels alumnes per al foment de la reutilització dels llibres de
text.
16. Col·laboració amb el projecte d’agermanament amb SAM SAM i marato. Temes solidaris.

Es presenta i explica el Calendari general de tasques, del que es fa difusió a inici del curs, i al que hi anem
incorporat activitats en funció del voluntariat que disposem.
Setembre
Reunió Junta
(9)Benvinguda nou curs
(19)Inscripcions AE
Gener
Reunió Junta

Maig
Reunió Junta
Fi algunes AE
Nit de mussols (quan toca,
aquest curs no)
Inscripcions i preparatius:

Casal Estiu

Colònies aula

Intensiu Natació

Balls festa fi de curs

Calendari activitats de l’AMPA curs 2014-2015
Octubre
Novembre
Reunió Junta
Reunió Junta
28 Assemblea General AMPA
Eleccions
al
Consell
Castanyada (v)
Escola
Paradeta Castanyes (nova)
Febrer
Març
Reunió Junta
Reunió Junta
Carnestoltes(v)

Rua

Paradeta Botifarres

Juny
Reunió Junta
Proposta AE pel curs següent
Inscripcions Menjador
Jornada Intensiva
Intensiu natació
Festa fi de curs i sopar(v)
Casal Estiu (aula)

Juliol
Reunió Junta
Casal Estiu(aula)
Colònies(aula)

Desembre
Reunió Junta
(12)Contribució Marató (nova)
(19)Pessebre vivent i sopar de Nadal(v)
Loteria
Abril
Reunió Junta
Jocs Florals(v)

Berenar de Sant Jordi

Concurs pastissos

Venda llibres(v)i roses feltre

Contribució SAMSAM
Fira Entitats
(v) es demanen voluntaris
AE: activitats extraescolars

Al punt final de l’acta es presenta la composició de la Junta i les necessitats de futurs relleus i col·laboracions
que són necessàries per poder dur a terme aquestes actuacions. Hem treballat en la recopilació de les tasques
concretes per facilitar el relleu i deixar constància de com fer les coses perquè surtin bé en base a l’experiència
que anem acumulant. L’AMPA som tots!

4. Informe de tresoreria i aprovació de comptes.
Curs passat: Numero alumnes:218 Numero de socis:211
Laura López, Tresorera, presenta l’Informe de tresoreria del curs passat. Es passa l’informe en paper als
assistents i es comenten els punts i dubtes. S’avancen durant l’exposició explicació sobre les diferents activitats
extraescolars, activitats i festes contemplades en l’ordre del dia.
Es presenta en primer lloc el resum d’activitats i serveis del curs 2013 2014: Tenim un Resultat comptable positiu
de 1341€, resultat de:
Suma Organització:-3.261,05. El concepte Organització contempla:
o Les quotes, assegurances, aportació de la loteria de 50 cèntims, aportació a escola.
o Socialització.
o Biblioteca. Aquest curs s’ha ampliat les hores de contractació de manera que s’ha recuperat les
hores que s’havien reduït per les retallades.
S’inclouen despeses de assegurances: disposem de 2 tipus Assegurances: Responsabilitat civil i Pòlissa accidents:
hi ha hagut un canvi asseguradora a proposta de FAPAC. Renting fotocopiadora. Contractacions a traves CECOC
(consergeria fet de dilluns a dimecres, Contracte biblioteca, Menjador i esbarjo, Canguratge ocassional ( reunions
de curs i per inici de curs). Despeses en reparacions i material: rentavaixelles i radiocassette, llibres, etc.
Suma Activitats: -98,59. Sobre les activitats extraescolars unes activitats compensen altres. Natació estiu, dansa i
anglès surten positives. Handbol negatiu. No s’inclou detall de quotes d’ Angles i Acollida Matinal perquè el
cobrament és externalitzat per Kids and Us i Aula recursos educatius. Subvencions:Signat conveni cessió de
centres- subvenció per portes obertes i beques. Properament presentarem la Justificació activitats del curs passat
a l’Ajuntament.
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Suma Serveis: 5.376,37. Al concepte portes obertes s’ha inclòs el que ve de l’any anterior perquè ve amb retard
sempre. Menjador: s’inclouen també coses de darrers anys que hem cobrat mes tard. El positiu que hi ha ens
permet fer front a despeses i reparacions.
Suma Festes: -675,69. Inclou:

Carnestoltes no va haver.

Surten positives: Sant Jordi tornem a recordar l’èxit de la venda de llibres de segona mà, venda de roses
i berenar i la Festa d’estiu.

Surten negatives: la Festa de Nadal, perquè hi ha una part que aportem l’Ampa com els torrons i cava i
la Nit mussols perquè contempla el pressupost assignat al grup de pares i mares.
Es comenta el Calendari de quotes per a aquest curs 2014-2015: ha hagut un retard a causa dels canvis i codis
bancaris. Un cop disposem de mes ajuda es podria fer un recorregut per avaluar si cal fer un canvi d’entitat.Es
passaran al novembre en comptes de setembre: Quota de soci (35€ per família) i socialització (9€ 2n, 20€ CM i CS
per cada alumne/a). Dipòsit de 30 € de menjador, per als alumnes que accedeixen per primer cop al servei de
menjador (P3). Assegurança (3,5 euros per nen/a).Activitats extraescolars via Ampa: Octubre 2014, Gener 2015,
Abril 2015:quotes activitats extraescolars : Magia i handbol no ha estat a l’octubre serà al novembre, per
problemes amb el banc.

Es procedeix a votar si fem aportació econòmica voluntària a l’Escola dede 1000€.
Vots a favor: tots, 15 +2
Vots en contra:0
Abstencions:0
S’Aprova.

6. Informació menjador.
Presentat per la Vocal de menjador, Patri Cobo.
La vocalia de menjador requereix de col·laboració i suport per afrontar les diverses activitats i tasques que es
gestionen. Es presenta la comissió que s’ha constituït (Marta, Eli,Olga).
S’informa que l’empresa de menjador, AUSOLAN va rebre ahir un distintiu per fer cuina catalana i que penjarem a
la porta. AUSOLAN contempla un projecte del Servei de Menjador que integra molts aspectes: l’adquisició
d’hàbits, cuina saludable, ús d’aliments de proximitat. Han estat condecorats per la UNESCO. Es presenta la
Comissió menjador per fer el relleu de la vocalia que durant aquest curs farà el traspàs.
El nou aplicatiu de menjador s’ha iniciat aquest curs 2014 i ja està en ple funcionament i tot es pot fer via on-line
Estem treballant per aconseguir un reforç de monitoratge i suport a la cuinera per netejar.
Estem preparant una sol·licitud al Departament d’educació per poder incrementar el preu límit de menjador
establert en 6,20 € pels fixes. Aquest preu màxim no ens deixa quadrar bé els números per les nostres
necessitats, una escola una línia, amb dos torns de menjador, i monitoratge tal i com voldríem. És possible per
tant que si ens accepten aquesta sol·licitud s’apugi una mica el preu de menjador i si no, ho haurem d’assumir.
L’empresa ens està ajudant en diverses coses, per exemple durant al intensiva es que den els nens fins l’hora de
sortida sense cost addicional, o contribució en nit de mussols, etc.
La setmana passada va haver inspecció i l’hem passat. Hi ha alguns detalls a solucionar relacionats amb
l’equipament. Hem passat molt bé la inspecció i els controls d’aigua que han sortit bé, sense cap tipus de
contaminació, i els protocols d’actuació són correctes.
Respecte la valoració de la Festa de fi de curs, el sopar, va anar bastant bé. El fet que es cobri el tiquet a la
porta es el que fa estigui havent superàvit, realment serveix per invertir en tot el que es fa.
El nombre de becats es també bastant gran aquest any.
Per tot això i per la gran quantitat de temes que es gestionen des d’aquesta vocalia, s’ha fet una comissió de
menjador repartida com:
Vocalia menjador: la Patri farà traspas durant aquest any a la Marta Codina.

Pessupostos: Eli

Beques,presentació de graelles, Marta

Control de liquidacions: Olga, farà el control administratiu

Lots Nadal: Eli

Festa: Josep Pastor,però no sempre te disponibilitat

Part gastronòmic ho portarà menjador
Aquest desglossament facilitarà molt el relleu.

7. Socialització
El Projecte inicial va començar al 2006, amb els objectius de, a banda del criteri econòmic, fomentar la cultura
del reciclatge per crear un pòsit en l’escala de valors de la mainada, fer entendre als nostres alumnes que
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estan disposant d’un material que no és de la seva propietat i que han de mirar de llegar-lo en el millor dels
estats possibles als seus companys d’escola. Es van establir les quotes segons el projecte a objecte decobrir el
manteniment i compra del material que no es pugui aprofitar o bé perquè s’ha malmès per l’ús o bé perquè s’hagi
decidit renovar per obsolet.
L’any passat es van comprar alguns llibres, per un import de 104,04€. Aquest curs 2014, en canvi, si que ha
calgut fer una inversió més gran pel canvi d’editorials dels llibres d’anglès. Esperarem a veure com evoluciona el
tema i el projecte en funció del que passi amb la llei Wert i canvis curriculars.

8. Informació activitats extraescolars i acollida matinal.
S’ha presentat l’evolució de les activitats a la part de tresoreria i activitats i objectius i no ens aturem en aquest
punt específicament en aquest punt durant la reunió. El curs anterior es van poder dur a terme les activitats de:
Dansa:14, Angles: 12( cobria el desplaçament i monitoratge dels alumnes fins a l’escola kids and us), Handbol 47(
no es va fer el Turoneig).
Es van realitzar Casal , Intensiu natació, Acollida Matinal:36 canvi a aula i ajust de les franges horàries. Colònies a
Àger. Piscina, Acollida Tarda i Carnestoltes: no va sortir.
Curs Actual continuem amb èxit amb el format de realitzar la Jornada d’inscripcions.
La proposta actual definitiva es pot consultar a l web al quadre final d’activitats.

Handbol , psicomotricitat i iniciació: Vocal: Julio Segura

Anglès: Yolanda Aracil. Kids and us

Acollida matinal Ruth Molina.

Acollida tardes : Ruth Molina. Places obertes. s’aposta per posar-la en marxa independentment dels
inscrits almenys durant el primer trimestre, donat que és una activitat que les famílies sol·liciten fa
temps i volem donar-li empenta.

MÀGIA: Aurora Trigo. Magic Sergio

Carnestoltes, tenim 123 inscrits.

Es previst oferir:

Intensiu natació, Vocal Esther Nuñez. Can Llonch

Casal d’estiu Vocal Patricia Quero

Colònies, vocal Ruth Molina

Activitats que no han prosperat: piscina, dansa i informàtica de migdia.
9. Càrrecs relleu i comissions.
Introducció:

Necessitat d’efectuar el relleus, proposta de creació de comissió de festes i extraescolars, candidats al
consell i representants. Tanmateix continuarem duent a terme sempre que puguem les festes i activitats que
consten al calendari i mica en mica anem afegint.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Proposem als socis la creació d’una Vocalia específica d’Extraescolars,
composada pels vocals de cada activitat amb un representant que adquireixi la responsabilitat del control
planificació i seguiment.



FESTES:presentem 2 propostes a escollir:
o
o

Opció que cada curs porti la gestió d’una de les festes, amb una comissió de supervisió
Ampliar la comissió perquè porti la resta de festes, calen mans, moltes.

A continuació s’exposa la composició de la Junta actual indicant els càrrecs i vocalies que requereixen relleu i
per tant candidats a la substitució. Comentar que, els relleus sereu informats de tot el que calgui fer i que sereu
acompanyats al començament.
Calen Relleus pel curs vinent. Deixen vocalia o càrrec: Salut pel Consell escolar Municipal. Secretaria Carme
Alañá, Vocalia Menjador: Patri Cobo.
Es presenten les propostes i suports:
Secretaria: Carme fa el relleu aquest curs amb Barbara Sepúlveda, que iniciarà el càrrec el proper curs.
Menjador: Patri Cobo amb Marta Codina
Festa de Nadal i pessebre: Ens falta buscar relleu pel proper curs per les festes, aquesta any la Marta li farà el
relleu a Bárbara,i es preguntarà a Maria i Jenny si volen ajudar, cal venir als migdies pels assajos.
Ruth Molina, que porta diferents gestions comptarà amb ajuda de Marta Juan
Laura de tresoreria comptarà amb ajuda de Sandra Menéndez
Marató-i temes solidaris: Mercè i Bàrbara.
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Quadre resum:
Càrrec
President
Reunions Direcció
Reunions AMPA
Reunions Ajuntament
Tresoreria
Comissió comptabilitat
Rebuts
Subvencions extraescolars i socialització
Control economic festes
Seguiment de rebuts
Secretària:
Correu AMPA
Pàgina Web:
Coordinador extraescolars
Vocalia Handbol:
Suport
Vocalia Natació:
Intensiu
Vocalia Anglès:
Vocalia Magia
Vocalia Menjador:
Comissió menjador
Control d’albarans
Beques
Lots nadal
Material cuina i joguines
Reunions puntuals cuina i cecoc
Comissio festa final
Vocalia d’Acollida Matinal:
Vocalia d’Acollida Tarda
Vocalia LOPD
Vocalia Full informatiu de l’AMPA:
Vocalia Colònies:
Vocalia Carnestoltes:
Vocalia Casal:
Vocalia Sam-Sam_ marato

Junta Actual
Núria Gelabert
Nuria Gelabert
Raquel Boj, Ruth Molina
Laura Lopez.

Proposta

Suport Sandra Menendez

Ricard Ramos.
Carme Alañà
Montse Nofre, Maria Corredera,
Carlos
Julian,
Miguel
Angel
Domínguez
Miguel Angel Domínguez
?
Julio Segura
Esther Núñez
Esther Núñez
Yolanda Aracil
Aurora Trigo
Patri Cobo

Barbara Sepúlveda

Marta Codina

Olga Vidal
Marta Codina
Eli
Patri Cobo
Pep Pastor ( fi de curs)
Ruth Molina
Ruth Molina
Miguel Angel Dominguez, Ruth
Molina, Nuria Gelabert, Laura
Lopez, Carme Alañá
Ruth Molina
Maria Corredera;Mercè
Patricia Quero
Barbara i Merce

Vocalia Festa fi de curs/ Pessebre

Marta Besa
Bàrbara Sepulveda.
Maria Monterde
Jenny

Membres Consell Escolar:
Representant AMPA al Consell Escolar:

Es
presenten:Maria
Corredera,
Marta Juan, Xavi Marin.
Sandra Menéndez

Membre Consell Municipal:
Representant Teatre Galliners
Representant pel Consell Municipal de Festes Populars

Salut Pastor
Ruth Molina
-

S’aprova la Junta proposada.
Pares i mares delegats d’aquest curs. Han fet relleu: p4, 4t i 5è.Es presenten els candidats:
CLASSE
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

REPRESENTANT
Isabel Blanch
Bàrbara Sepúlveda*
Miguel Ángel Domínguez
Maria José Román
Josep Pastor
Esther Núñez
Maria Monterde*
Marta Garcia*
Toni San Nicolás

S’accepten els pares i mares pont.
En relació a la proposta de gestió de festes i activitats generals:
Agrada la proposta de repartir festes per curs.
Algunes comissions que ja existeixen com la de balls d’estiu i pessebre es mantindrien.
Pensem en fer-ho alternat i progressiu:

?
Suport Marta Juan
Suport Marta Juan

.
Suport Marta Juan

-

Assemblea General de l’AMPA novembre de 2014.

P4
Castanyada Escola
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1r
Sant Jordi

3r
Nadal
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5è
Fi de curs

6è
Castanyada
Paradeta

Fira Entitats, queda pendent.

10. Altres.
L’enquesta la posem via motxilla, perquè tos els assistents ja pertanyem a la Junta. Hi ha hagut una baixa
participació de la resta de pares i mares.

11. Torn obert de preguntes.
Es responen dubtes sobre documentació de menjador i la secció web.

Cordialment,
La presidenta
Nuria Gelabert
Sant Quirze del Vallès, 18 de novembre de 2014

