AMPA MIGDIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ACTA

ESCOLA MIGDIA GIRONA

23 d’octubre de 2014

SALA JOSEP PUJADES 21:15 HORES

ASSISTENTS
President: Albert Bausili
Sotspresident: Josep Maria Garcia
Secretari: Jordi Beltran, en absència de la secretaria Mònica Vilosa, per ser el vocal
amb més antiguitat.
Tresorer: Jordi Garrido
Vocals: Anna Noguera, Rosa Nogués, Carla Carreras, Jordi Darnaculleta, Mònica
Vasquez, Anna Piferrer, Sílvia Fernandez, Marc Masó.
Mares i pares assistents: 19 persones (total de 31 pares presents)
Essent les 21:15 hores, el President dóna per vàlidament constituïda l’assemblea
ordinària en segona convocatòria i passa a donar lectura a l’ordre del dia, demanant
modificació en el mateix per poder posar com a primer punt la informació sobre la
LOMCE, a càrrec del Sr. Lluís Pi, representant de FAPAC Girona, a fi de que aquest
realitzi la seva exposició i pugui abandonar la reunió.
No posant cap inconvenient els presents l’ordre del dia queda de la següent forma,

ORDRE DEL DIA
1- Informació aplicació LOMCE
2- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea (22-05-2014)
Disponible prèvia lectura al despatx i a la plana web de l’AMPA:
www.ampamigdia
3- Aprovació si s’escau del Compte de Resultats 2013/2014
4- Aprovació si s’escau del Pressupost 2014/2015
5- Aprovació si s’escau dels nous preus extraescolars 2014/2015
6- Aprovació si s’escau del nou preu d’acollida mantinal
7- Aprovació si s’escau dels nous preus de menjador escolar
8- Reutilització de llibres
9- Precs i preguntes.

AMPA MIGDIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ACTA

23 d’octubre de 2014

1. Informació aplicació LOMCE
El president cedeix la paraula al Sr. Lluís Pi, representant de FAPAC Girona, el qual
explica a l’assemblea la situació actual sobre la LOMCE, amb una presentació sobre la
consideració de la mateixa i explicant, entre altres, que és una llei feta sense consens,
amb criteris polítics i no professionals, que afavoreix la privatització del sistema
educatiu, que promou la exclussió social i la segregació, la competivitat entre centres i
limita la participació de les famílies. També exposa les actuacions a fer cara al proper
curs, on serà més difícil poder trampejar l’aplicació de la llei com s’està fent fins ara.
Es proposa,
- Declaració de rebuig del Consell Escolar.
- Aprovar mocions de rebuig als ajuntaments de cada municipi (l’Ajuntament de
Girona ja ho ha fet)
- Realitzar xerrades informatives (hi ha una prevista per la 1a. setmana
desembre)
- Buscar consens amb els centres educatius.
- Realització d’actuacions conjuntes amb altres AMPES amb accions
reivindicatives que transmetin el rebuig a la opinió pública (dimecres grocs)

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea 22 de
maig de 2014.
El president pren la paraula i pregunta si hi ha alguna esmena a fer de l’esborrany.
Donat que no s’exposa cap esmena es passa a votar la seva aprovació, donant el
següent resultat,
Vots a favor: 28
En contra: 0
Abstencions: 3

3. Aprovació si s’escau del Compte de Resultats 2013/2014
El president, després d’una petita explicació cedeix la paraula a Jordi Garrido, tresorer
de l’AMPA que explica el compte de resultats AMPA i el compte de resultats menjador
seguint els llistats que s’han proporcionat als pares a l’inici de l’assemblea i que
s’adjunten a aquesta acta en annex.
Respecte al compte de resultats AMPA bàsicament explica les desviacions existents
entre el pressupost aprovat el curs anterior i el resultat final, fent incís en la subvenció
rebuda de l’Ajuntament per les activitats extraescolars i en la partida de Fons de
manteniment, la qual no s’ha realitzat donats els resultats del compte de resultats de
menjador.
Així mateix s’explica que donats els resultats aconseguits s’han pogut realitzar
inversions a l’escola sense necessitat de disposar de fons acumulats.
El president pren la paraula per explicar les inversions realitzades consistents en les
obres a la biblioteca de l’escola i altres, així com la millores a l’edifici d’infantil.
Respecte al compte de resultats de menjador s’informa que queden per cobrar les
beques del consell comarcal corresponents al mesos d’abril, maig i juny. Les
desviacions respecte al pressupost es deuen a que han assistit més alumnes dels
pressupostats, el que ha permès que es puguin destinar 2.000,00 euros al fons de
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manteniment i que s’hagin pogut realitzar inversions en la reparació de les xarxes
mosquiteres, compra de noves cadires i reparació del baixos de la nevera, amb uns
costos totals d’aproximadament 2.600,00 euros.
Un pare sol·licita informació respecte a les despeses d’assessoria i per l’import
acumulat al fons de manteniment, donant el president les explicacions pertinents.
No sol·licitant cap pare cap més informació addicional es passa a votar la seva
aprovació, amb el següent resultat,
Vots en contra:0
Abstencions: 1
Vots a favor: 30

4. Aprovació si s’escau del Pressupost 2014/2015
Com sempre s’exposen per separat els pressupostos general s d’AMPA i el de
menjador.
- Respecte al pressupost de menjador el president comenta que s’ha agafat com
a base per la seva confecció la mitjana d’alumnes que van utilitzar el servei
durant el curs anterior.
El president explica que per aplicació de Decret aprovat per la Generalitat de
Catalunya a partir d’aquest curs se’ns impedeix cobrar diferent als alumnes
d’infantil i de primària (informació que va arribar a l’AMPA un cop ja
confeccionat el pressupost), el que ha obligat a modificar els preus de menjador
i modificar el primer pressupost confeccionat. S’explica que s’esperen millors
resultats dels pressupostats donada l’assistència d’alumnes que s’ha observat
a principi de curs.
S’explica que no s’ha pressupostat aplicar fons de manteniment, el que es farà
en funció dels resultats finals per tal de no pujar excessivament els preus de
menjador.
- Respecte al pressupost general d’AMPA s’explica que s’han mantingut els
preus de les activitats extraescolars a excepció de l’activitat de “Fem deures”
que s’ha augmentat per tal de mirar d’igualar amb altres activitats del mateix
horari.
No s’han modificat els preus d’acollida matinal malgrat seguir essent una
activitat deficitària, encara que el curs passat van haver menys pèrdues.
La resta de conceptes no s’han tocat i se segueix pressupostant la mateixa
quota d’AMPA i de reutilització de llibres.
Una mare pregunta sobre la partida de “venda de material”, consulta que es
contestada pel president.
Un cop explicats els dos pressupostos es passa a la seva votació que dona el
següent resultat,
Vots a favor: 29
En contra: 0
Abstencions: 2

5. Aprovació si s’escau dels nous preus extraescolars 2014/2015
El president i el tresorer expliquen que aquest curs no s’han modificat els preus de les
activitats, a excepció del preu de l’activitat “Fem deures” per tal de mirar d’igualar amb
altres activitats del mateix número d’hores.
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Els nous preus queden de la següent forma:

PREUS ACTIVITATS 2014/2015
PREU
MENSUAL

ACTIVITAT

Contes
Joc i moviment
Mà i manetes
Games and
Tales(*)
Games and tales
(*)
Manualitats
Fem deures
Fem deures
Bàsquet
Bàsquet Federat
Escola Esportiva
Rítmica
Funky
Piscina
Patinatge

Infantil
Infantil
Infantil
Infantil/Primària (1 dia /
setmana)
Infantil/ Primària (2 dia /
setmana)
Primària
Primària (3 dies / setmana)
Primària (2 dies / setmana)
Infantil / Primària (2 dies /
setmana)
Primària (2 dies / setmana)
Primària (2 dies / setmana)
Primària
Primària
Infantil
Primària

(*) Material Games and tales a Infantil 35.00€/any
(*) Material Games and Tales Primària 20.00€/any

Es passa a la votació d’aprovació dels nous preus amb el següent resultat,
Vots a favor: 30
En contra: 0
Abstencions: 1

13.00€
13.00€
13.00€
22.00€
44.00€
13.00€
14.00€
10.00€
19.00€
32.00€
19.00€
15.00€
15.00€
40.00€
15.00€
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6. Aprovació si s’escau del nou preu d’acollida mantinal
En aquest punt es proposa repetir els preus del curs anterior, els quals són,
(Jordi Garrido a de passar els preus i posar-los a l’acta)
No havent cap intervenció ni consulta dels pares, es passa a la votació per la seva
aprovació, amb el següent resultat,
Vots a favor: 29
En contra: 0
Abstencions: 2

7. Aprovació si s’escau dels nous preus de menjador escolar
Per aplicació del Decret de la Generalitat de Catalunya que s’ha explicat en el moment
d’exposició del pressupost els preus que es proposen són els següents,
Alumnes fixes:
5,15 euros/dia
Alumnes eventuals: 5,75 euros/dia
Aquests preus signifiquen una baixada en el preu pels alumnes d’infantil i una pujada
més destacada pels alumnes de primària.
El president aprofita per explicar que a Girona només hi ha una escola més econòmica
que la nostra (col·legi Verd), essent la nostra de les més econòmiques i que altres
escoles, a diferència de la nostra, apliquen un preu fix mensual i no en funció dels dies
que es queden realment els alumnes.
Sense cap més explicació ni intervenció per part dels pares assistents es passa a la
votació de l’aprovació dels nous preus amb el següent resultat,
Vots a favor: 31
En contra: 0
Abstencions: 0

8. Reutilització de llibres
El president explica que es seguirà, tal com s’ha pressupostat, amb la mateixa quota
que el curs anterior de 5,00 euros per alumne,
S’explica que aquest passat curs s’han invertit uns 5.600,00 euros en l’adquisició de
nous llibres i que en aquest curs que vé ja ens han avisat que la inversió haurà de ser
aproximadament la mateixa degut a l’aplicació de la nova LOMCE i un parell de llibres
que s’han quedat obsolets.
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9. Precs i preguntes
-

En el torn de precs i preguntes una mare pregunta sobre la situació del pati
d’infantil i la brutícia que s’acumula per les obres.
El President explica com es desenvolupen les obres de la nova pista coberta i
les modificacions que això significa al pati d’infantil, el que comporta que a dia
d’avui no es puguin fer modificacions per falta d’espai.

-

Una altra mare pregunta si és possible demanar a l’Ajuntament un policia
municipal a la sortida dels nens.
El President diu que per part de la Junta es farà la sol·licitud a l’Ajuntament.

-

Una mare de P3 explica que la seva filla va arribar durant molts dies a principi
de curs amb picades de mosquits.
El President explica que durant les obres de la nova pista coberta s’ha trobat
que tot el sanejament estava fet malbé i s’ha hagut de canviar i reparar tot el
clavegueram i que probablement aquest va ser el motiu de que durant dies
hagués un excés d’insectes al pati, no obstant el problema ja està resolt.

-

Com sempre, el President aprofita aquest punt per demanar la col·laboració de
tots els pares doncs la Junta necessita gent que s’apunti degut a que aquest
curs pleguen forces pares que ja marxen de l’escola i es necessari cobrir les
vacants.

I no havent més assumptes a tractar el President declara finalitzada l’assemblea a les
22.25 hores.

Secretari

Vist-i-plau del President

