15 d’octubre de 2018 18:15h – Síntesi de l‘assemblea general de l’AMPA
Assisteixen 21 persones
1. S’explica l’organització actual de l’AMPA, que està formada per la presidenta,
tresorera, secretària i representants de les comissions:
-

-

-

-

-

-

EXTRAESCOLARS: actua de nexe d’unió entre les famílies i les empreses
(Terrassa Sports: piscina / Codelearn: robótica / Món idiomes: anglès i Òliva
Blanca: la resta d’activitats extraescolars). També organitzen matiners,
acollides de tarda, els casalets i el casal d’estiu. El curs 2018-19 ha incorporat
una activitat nova de robòtica. S’està valorant incorporar el futbol per a nens de
3r a 6è a petició de diverses famílies i un canvi de piscina a Sant Quirze del
Vallès amb servei de bus inclòs (per al curs vinent). Qualsevol pregunta o
suggeriment es pot adreçar a extraescolaresrocc@gmail.com o deixant una
nota a la bústia de l'AMPA situada a l'entrada de l'escola.
FESTES: organitza la festa de Nadal i fi de curs i col·laboren en altres activitats
com Sant Jordi. Durant la festa de fi de curs els alumnes de 5è fan una fira per
recollir diners per la seva festa de graduació.
MENJADOR: està adscrita al Consell Escolar i vetlla pel bon funcionament del
menjador i fa d’enllaç entre les famílies i la coordinadora de menjador. L’any
passat, arrel del canvi d’empresa proveïdora a Serhs, la FAPAC va recollir
informes de les diferents AMPA de les escoles de Terrassa sobre el
funcionament del menjador. Arriben poques consultes al correu de la comissió
de menjador, això fa que des de la Comissió no es pugui reclamar. És molt
important que els suggeriments i queixes es facin arribar per escrit al correu de
la comissió de menjador: menjador.rocalabern@gmail.com. Arrel de les
queixes recollides per la comissió de menjador de l’any passat, la major part a
causa l’actuació dels monitors, es va fer un informe que es va enviar a la
Comissió municipal de menjador. Es proposa que hi hagi més famílies
voluntàries perquè les seves membres no tinguin tanta feina i que cada mes es
pugui revisar el servei de menjador. S’ofereixen dues famílies voluntàries.
XANDALL: aquest any es podrà adquirir el xandall a una nova empresa. S’ha
firmat un contracte per 5 anys amb Tresdedeu. Fa de persona de referència
entre l’empresa i les famílies. S’ofereix una mare voluntària.
CAMÍ ESCOLAR: es volen mesurar paràmetres sobre com les famílies van a
l’escola, s’intenta conscienciar sobre mobilitat més segura i sostenible, evitant
l’ús del cotxe, Hi ha més escoles que hi participen. A la vora de l’escola s’han
posat dos badens. També es fan activitats de divulgació i promoció. Hi ha una
proposta de fer un bus interescolar.
COMUNICACIÓ: Coordina la comunicació entre les famílies, AMPA i escola,
buscant la implicació de les famílies i la transparència en la gestió. Dona suport
a la resta de comissions. Actualitza fecebook i la pàgina web de l’AMPA, que

-

-

-

-

caldrà revisar en breu atès que ens han avisat que no podrem utilitzar més el
domini. Es demana la col·laboració d’algú que sàpiga de pàgines web.
JIE (Jornades d’iniciació esportiva): organitzades pel Consell Esportiu del
Vallès Occidental Terrassa, la Marta d’educació física és qui ho coordina a
l’escola perquè els nens i nenes d’infantil i cicle inicial puguin experimentar amb
diferents esports. L’AMPA paga el monitoratge. L’enllaç és directament amb la
tresorera.
CARNESTOLTES. L’any passat va funcionar molt bé, la comparsa es va fer en
uns tallers. Es proposa fer comparsa pel proper Carnestoltes i es suggereix un
tema. Des de la secretaria de l’AMPA es pot fer la inscripció. S’ofereixen tres
mares voluntàries.
CONFERÈNCIES I DINAMITZACIÓ: s’intenta oferir xerrades que siguin
d’interès per les famílies. L’any passat es va fer una xerrada sobre l’ús
d’internet i sobre 'Com parlem fer drogues a casa?'. També, a través del Pla
Educatiu d’Entorn, es va fer una formació sobre emocions. Van ser molt
interessants.
SISÈ: els pares i mares de sisè realitzen activitat per recollir diners per a la
festa de graduació.
DELEGATS I DELEGADES: la seva participació és imprescindible pel bon
funcionament de l’AMPA. El principal canal de comunicació són els grups de
uatsap. S’intentarà realitzar dues reunions l’any amb la direcció de l’escola.

2. S’expliquen els resultats de l’enquesta adreçada a les famílies per conèixer els
interessos sobre els que es podrien programar les xerrades. Es considera un èxit
de resposta: 174 famílies han respost l’enquesta de les 315 que formen l’AMPA.
Els dies en que hi ha més disponibilitat per assistir a xerrades són el dilluns i el
dimarts de 17 a 18:30h i els temes més demanats: comunicació amb els fills, salut i
ús de xarxes socials i internet. Es tindrà en compte aquesta informació per
organitzar les xerrades i per fer propostes al PEE.
3. Es valora molt positivament la incorporació al Pla Educatiu d’Entorn del districte IV.
Ens hi vam incorporar l’any passat juntament amb l’escola. També ha portat a
l’escola una subvenció de1000€ per a comprar material escolar i les conferències
de gestió de les emocions que es van fer l’any passat.
4. Es presenten les propostes per al curs 2018-19:
- Reforçar les comissions de treball i el papel d@ls deleg@ts
- Canviar la persona que té el càrrec de presidenta de l’AMPA.
- Donar suport a la nova línea educativa de l’escola: LA ROBÒTICA.
- Participar activament en el PLA EDUCATIU DE L’ENTORN.
- Millorar les xerrades a les famílies.
- Mantenir el local AMPA com un espai per a totes les famílies.
- Treballar amb l’escola per millorar la comunicació entre famílies-escola.
- Continuar participant en la FAPAC activament.
- Mantenir els tallers nadalencs.
Es recorda que per a dur a terme aquests objectius l’AMPA es reuneix un dimecres
de cada mes i que les reunions són obertes a tothom i que es poden portar els fills
i filles.
5. S’aprova per unanimitat que Victoria Amador Montoro (mare de Aicha de P5A i de
Awa de 3rB) sigui la nova presidenta de l’AMPA.
6. Una vegada explicada la proposta de pressupost per al curs 2018-19. S’aprova per
unanimitat:

PRESSUPOST AMPA ROC ALABERN 2018/2019
Quotes AMPA:
AMPA CASAL ESTIU
AMPA EXTRAESCOLARS
INGRES CARNESTOLTES

7.247 € (315,09 Famílies)
784 €
0€
0€
8.031 €

Saldo al Banc Sabadell a data 04/10/18

13.899,01 €
DESPESES

PRESSUPOST

2017/18

2018/19

380,00
700,00
120,00
120,00
510,00
600,00
600,00
4.700,00
400,00
200,00
60,00
700,00
300,00
24,20
50,00
200,00
100,00
100,00
200,00
10.064,20

PRESSUPOST 2017/2018

370,67
514,00
101,50
111,24
374,40
72,74
400,00
2.832,28
260,00
152,25
26,82
331,85
171,15
24,20
0,00
0,00
72,00
50,00
0,00
5.865,10
7.017,50

ESTALVI PRESSUPOST ANY 2017/2018

1.152,40

FAPAC
CANGURATGE (setembre / juny)
CASTANYADA
TURRON (19 CLASSES)
CAGA TIÓ
FESTA NADAL
ORLAS 6E
APORTACIÓ ESCOLA
JORNADES INICIACIÓ ESPORTIVA
CARNESTOLTES
FESTA ST.JORDI
FESTA FI DE CURS
MATERIAL AMPA
COMISIONS BANCARIES
TAXA GENERALITAT CANVI PRESIDENCIA
CONFERÈNCIES
TALLER NADAL MANUALITATS
CAMÍ ESCOLAR TERRASSA
JUBILACIÓ ANNA / MERCÈ

7. Abans de cloure la reunió, s’agraeix l’assistència a totes les famílies que han
vingut. També es recorda que falta gent per a les comissions i que és especialment
important que hi hagi pares i mares que vagin adquirint experiència de cara a la
renovació de la junta el curs vinent. Es clou la reunió a les 20.30h

