Comissió de comunicació

21 d’octubre de 2016 – Síntesi de la reunió
Es presenten les activitats de les diferents comissions
Comunicació: es valora molt positivament la visibilització de l’MAPA i l’increment de la
participació en les reunions de l’AMPA.
Extraescolars: es valora positivament l’increment de la participació de les activitats aquest
curs. Es qüestiona el nou procediment d’inscripcions als canguratges (amb un correu directe de
la família a l’empresa responsable) i es respon que s’ha canviat el procediment per poder
pagar els canguratges atès que el procediment anterior era deficitari. Sorgeix la proposta que
hi hagués canguratge durant les reunions de pares amb l’escola. També es demana que es
valori si l’AMPA pot costejar els canguratges, tot i que sembla que és difícil perquè els darrers
cursos hi ha hagut més ingressos que despeses.
Festes: expliquen que organitzen activitats per Nadal, final de curs, tió, castanyes, Sant Jordi.
Actualment només està formada per una persona, es demanen voluntaris per formar part
d’aquesta comissió.
Carnestoltes. Aquesta comissió també és unipersonal i es busquen voluntaris. L’objectiu de la
comissió és organitzar la participació de l’AMPA a la rua de diumenge el matí. Normalment es
fa cada dos anys i l’any passat ja es va sortir. El material el posa l’AMPA i es cobra un preu
simbòlic per assegurar que les famílies que s’apunten hi participen.
Xandall. L’actual empresa que confecciona els xandalls té molt poc estoc. Hi ha queixes. Ja han
demanat pressupostos per a un nou equipament. La secretària els informa que, si es vol
canviar d’empresa, cal avisar l’actual empresa amb un any d’antelació.
Es demanen més pares i mares per a participar a les comissions. Tothom que es vulgui afegir a
les comissions seran benvinguts.
Es presenta la memòria econòmica del curs 2015/2016 amb un saldo de 11.392,48 € (annex 1)
i es presenta un pressupost de 6.370,00 € pel curs 2016/2017 (annex 2).
A les preguntes dels assistents, s’explica que històricament es dedicaven 1.000 € per trimestre
a sufragar equipaments o materials de l’escola. Fa dos anys es van aportar 3.000€ contra
factures de les despeses realitzades. L’any passat es van aportar diners per a l’excursió Jazz
Menuts, pissarres digitals, ... Davant la queixa que la font que es va pagar fa dos anys no
funciona, s’explica que està pendent que vingui la brigada municipal a arreglar-la. El curs
2016/2017 es preveu que siguin 2.000€ els que l’AMPA destini a l’educació dels nostres fills a
través de l’escola, està previst que s’arregli l’hort i que es facin uns gegantons per la festa dels
10 anys de l’escola elaborats amb la participació dels nens.
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La tresorera explica que la quota és de 20€ per família i que, amb l’ajut de la direcció de
l’escola la paguen totes les famílies. Són pocs ingressos que s’allarguen el màxim possible. Es
recorda a tothom qui vulgui que pot consultar l’acta i el pressupost a la secretària de l’AMPA.
Les mares delegades de sisè informen que la loteria ja està demanada i que aquest any, com
l’any passat, es donarà un talonari a cada delegat de classe, encara que està previst que la
majoria es vengui des de 6è. La venda serà voluntària. Els divendres faran una parada a la
sortida de l’escola perquè qui en vulgui en pugui comprar. Tots els diners que es recullin de la
loteria seran per a la festa de comiat dels nens de 6è. Acorden coordinar-se amb la comissió de
festes per a realitzar més activitats per a recollir diners per Nadal. Tot el que es faci dins de
l’escola es destinarà a tots els nens. També es fan coses fora de l’escola, com ara vendre
polvorons, etc. En aquest cas serà per pagar el viatge dels que fan l’activitat. També es va
intentar fer altres activitats, com vendre berenar però s’ha desestimat per qüestions de
coherència amb els valors de l’escola (promoció d’hàbits saludables) i per seguretat enfront
d’al·lèrgies. També es proposta fer un mercat de segona mà. Aquest curs també es preveu que
l’AMPA regali l’orla als nens i nenes de 6è.
Els i les alumnes de 5è faran la tómbola amb coses que aporten els pares de tota l’escola
(llibres que ja no es llegeixen o coses que no es fan servir).
Es comenta una informació publicada a l’Inforoc sobre els jocs escolars. L’AMPA no en té
massa coneixement i està pendent de parlar-ne amb la direcció de l’escola.
Sorgeix una pregunta sobre la disponibilitat de llibres a quart perquè en aquest curs hi ha tres
línies. Es recorda que tots els nens i nenes tenen llibres d’exercicis i que els de consulta són per
compartir. Es suggereix adreçar-se a la direcció de l’escola si hi ha qualsevol dubte. També
s’aclareix que tots els nens i nenes paguen la mateixa quantitat en concepte de llibres encara
que no correspon al seu cost real: es fa un escandall entre el cost dels llibres dels diferents
cursos que correspon als 85€que es paguen actualment. Igualment succeeix amb el càlcul del
cost del material.
Els pares demanen que es publiquin a l’inforoc com es destinen les despeses de llibres i
material, a la qual cosa es proposa que aquest tema es tracti amb una reunió entre
delegats/des i la direcció, tal com es va fer l’any passat.
Es demanen pares i mares per a coure castanyes el divendres 28 a les 10:30h. L’escola demana
castanyeres voluntàries per les 15h. Es proposa que ho facin els nens de 6è, tot i que ara per
ara no aniria bé perquè els nens de 5è i 6è són d’excursió aquest dia. També es proposar que
els nens de 6è facin les titelles i el teatre de sant Jordi.
Es pregunta s hi hauria la possibilitat de trobar una manera més àgil de gestionar els tiquets de
menjador. Potser es podria preguntar si a secretaria de l’escola podrien tenir alguns tiquets
per casos d’urgència. Ara mateix hi ha més de 200 nens a menjador. Es demana el tema dels
tiquets als eventuals per a poder controlar millor els menús que es preparen. Es recorda que és
important que tothom que tingui queixes de menjador ho faci arribar a la comissió: a la bústia
o al correu de la comissió. Es important que la comissió tingui aquesta informació per quan es
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reuneixen periòdicament amb l’empresa. Es qüestiona la norma que els nens no puguin beure
aigua durant el primer plat.
S’informa que el Districte 4 organitza el dia internacional del discapacitat i conviden l’AMPA a
participar de les reunions per a organitzar-ho i que informaran de les novetats a través del
grup de delegats/des.
S’acaba la reunió a les 18:40h
ANNEX 1.

MEMORIA CURSO 2015/2016
Saldo anterior 16/10/15

15.280,90

Ingresos Ampa 2015/2016
Cuotas AMPA curso 15/16 (6.270 € todo el curso)
Cuota Ampa 15/16 ingresada a partir del 16/10/15
Ingreso Carnaval
Ingreso canguraje reuniones (Desde 16/10)
Cuota Ampa curso 16/17 a 5/10
Saldo ingresos

330,00 €
124,00 €
135,10 €
6.030,00 €
6.619,10 €

Gastos Ampa 2015/2016
Impuesto Generalitat (cambio presidente)
Fapac 2015-2016
Canguraje
Material Ampa (oficina e informático)
Castañas 2015
Caga Tió - Turrones
Caga Tió - Regalo neceser 480 ud.
Fiesta Navidad 2015 (espectáculo)
Fiesta Navidad 2015 (hinchables)
Fiesta Navidad 2015 (Pajes Reyes)
Fotos clases
Camara de fotos 6º / 2º
Carnaval
St. Jordi teatro
Banc del Temps
Pizarra digital
Excursión Jazz Cava
Autocar excursión Jazz Cava
Carpas fiestas
Cortinas dormitorio P3
Orlas fin de curso 6ª
Fiesta Fin de Curso
Ajuste cierre cuenta Teatre
Comisión bancaria Banco Sabadell
Saldo gastos

21,00 €
370,65 €
187,50 €
244,67 €
59,00 €
114,50 €
860,00 €
250,00 €
500,00 €
60,00 €
170,99 €
199,80 €
686,93 €
37,91 €
155,44 €
1.669,81 €
1.815,00 €
544,00 €
109,80 €
396,38 €
370,00 €
1.639,98 €
11,74 €
32,42 €
10.507,52 €

SALDO 20/09/16

11.392,48 €
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ANNEX 2.

PRESUPUESTO AMPA ROC ALABERN 2016/2017
Saldo Cuotas a 21/10
318,50 familias / 470 niños y 11 vacantes

6.370 €

PRESUPUESTO
FAPAC
CANGURAJE
CASTAÑADA
C. T. TRR (19 clases)
C.T. REG (481 niños)
FIESTA NAVIDAD (hinch./espect./talleres /pj)
FOTOS CURSOS 2016/17 (orla sexto)
APORTACIÓN ESCOLA ROC ALABERN
CARNAVAL
FIESTA SANT JORDI
FIESTA FIN DE CURSO
MATERIAL AMPA
COMISIONES BANCARIAS

380,00 €
180,00 €
100,00 €
200,00 €
630,00 €
900,00 €
400,00 €
2.000,00 €
0,0 €
100,00 €
1.310,00 €
120,00 €
50,00 €

TOTAL PRESUPUESTO

6.370,00 €
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