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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA D’AMPA 
Dijous, 21 de novembre 2013 

 

Reunits:  A Argentona a dia 21 novembre de 2013 a les 21h a la Biblioteca de l’escola, 
amb objecte de celebrar reunió de la junta i els equips de treball. 
 
Hi assisteixen: Sandra Cortijo, Montse Clavell, Maite Guzman, Maribel Flores, Katja 
Lieske, Tíbor Veth, Ramiro Tomé, Sílvia, Ester Ortega, Maria Felip, Laia Segarra i David 
Nieto. 

Essent convocada prèviament amb antelació i forma segons manen els estatuts, amb el 
següent, ORDRE DEL DIA: 

1. Registre dels estatuts 

2. Incorporació a la FAPAC 

3. Pressupost 

4. Loteria de Nadal 

5. Tresoreria 

6. Extraescolars 

7. Socis i Reglament 

8. Menjador 

9. Comunicació 

10. Xarxa AMPAS 

11. Precs i preguntes 

Essent les 21.05h s’inicia la reunió de Junta i equips de treball amb els assistents abans 
mencionats. 
La Presidenta, Montse Clavell, dóna la benvinguda als assistents i presenta als membres 
de la Junta.  A continuació es passa al primer punt de l’ordre del dia. 
 
 
1.- Registre Estatuts 

• Es parla de totes les accions que s’han dut a terme per el registre dels estatuts, 
de la documentació que es requereix. Entre aquests un certificat de la FAPAC. 

• Es comenten les institucions que poden fer aquest registre, Ministeri de Justícia, 
Benestar Social, telemàticament, etc i es valora cada una de les accions 

• S’acorda preguntar-ho a Mataró 

2.- Incorporació a la FAPAC 

• Es comenta que la gestió ja ha estat realitzada. 
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• També es fa esment que a través de la FAPAC es pot contractar una assegurança 
d’accidents per els alumnes voluntària. S’expliquen quines son les seves 
cobertures i la metodologia per cobrar-la a les famílies. El seu cost es de 3,50€. 
La comissió de Comunicació s’encarregarà de fer-ne difusió entre les famílies i la 
Presidenta s’encarregarà de traspassar-ho a la FAPAC. 

3.- Pressupost 

• Es comenta que ara que l’associació esta degudament constituïda es hora de fer 
un pressupost 

• Es proposa que cada comissió ha de fer les seves propostes per tal de fer el 
pressupost, es demana contenció. 

• Es posa de manifest que aquest any no es paga el professor d’anglès i música. 
També es comenta que les extraescolars tenen beneficis. 

• S’acorda que s’encarreguin entre el tresorer i l’administrativa i que el preu de la 
quota per el proper curs s’haurà de revisar en funció de les despeses, més 
endavant. 

• La Comissió Gegantera demana un avançament per realitzar la Cavalcada de Reis. 

4.- Loteria 

• Es comenta que la loteria de Nadal ja és repartida i que s’han imprès 150 
talonaris de 25€. S’està distribuint al menjador i l’administrativa l’ha repartit entre 
vàries persones de confiança. Es parla de l´ingrés de les quantitats es farà al 
banc. 

5.- Tresoreria 

• Es parla de les devolucions de les quotes dels socis. S’acorda realitzar les accions 
que es van acordar a la reunió anterior. Es comenta abastament el tema. 

6.- Extraescolars 

• Es parla del Casal de Nadal i de les activitats que realitza l´Ajuntament per 
aquestes dates al Pavelló Poliesportiu. 
• Es comenten els pressupostos que han presentat dues empreses ESPLAIS LÚDICS 
75€ i GANYOTES 92€, s’expliquen els programes d’ambdues empreses i es valora el 
fer una pre-inscripció. 
• S’acorda que sigui ESPLAIS LÚDICS l’empresa encarregada de dur a terme el 
casal. 

7.- Socis i Reglament  

• Es parla de la necessitat de realitzar un registre de socis atorgant un número per 
associat i es fan vàries propostes per tal de tenir una acreditació. S’acorda realitzar-lo 
i parlar amb direcció per que facilitin les dades necessàries. 
• Respecte al Reglament intern es crearà una comissió especial per realitzar-lo 

8.- Menjador 
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• S’informa que el dia 27 es realitzarà una reunió de menjador on es signarà el 
contracte.  
• Es comunicarà als pares la possibilitat de poder venir a dinar per comprovar la 
qualitat del servei de menjador. Es comenta abastament la metodologia per poder-hi 
participar 
• Es parla sobre els pressupostos de aïllament acústic de la sala de menjador 
demanats al curs anterior. Es presenten tres, s’expliquen en detall i es valora el seu 
cost i les prestacions que inclou cada empresa. Es comenta que ja es va fer una 
entrada a l´Ajuntament i que es farà un altra per moure el tema incloent-hi els nous 
pressupostos més econòmics. 
• Es parla sobre la normativa del menjador i la idoneïtat de modificar els punts 4 i 
5, que es farà trasllat a la reunió de menjador del dia 27. 
• Es parla també sobre la compra mancomunada per totes les escoles d´Argentona 
i s’acorda parlar primer amb l’empresa del menjador que es la principal interessada. 

9.- Comunicació 

Abans de començar aquest punt, es fa notar l’absència d’alguns membres de Junta i 
es debat sobre el tema i les excuses donades per no assistir 

• Es parla dels marcs de comunicació que actualment s’estan realitzant. Es recorda 
que hi ha algunes comissions que encara no han remés informació. 
• Es comenta que el Butlletí s’enviarà a primer de mes. 
• Es comenten els diferents canals de comunicació de que es pot disposar Bloc, 
Facebook, Butlletí, Web, Mòbil. Es parla de l’adquisició d’un número de telèfon per 
l´AMPA (hi ha disponible un mòbil provinent de l’ampa de l’Aixernador). 
• S’exposa abastament els índex d’audiència dels diferents canals de comunicació 

8.- Xarxa d´AMPAS 

• S’informa que no hi ha subvencions però en canvi que hi ha tècnics disponibles. 
• Es comenta el tema de les opinions dels pares a l’enquesta realitzada. 
• S’informa que els Mossos faran una xerrada sobre Ciberassetjament 
• Es valora com a positiu la Fira d´intercanvi de Joguines. 

8.- Precs i Preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 

Essent les 00.15 hores i sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la 
qual jo, com a secretari n’estenc aquest acta que certifico amb el vistiplau de la 
Presidenta. 

LA PRESIDENTA       EL SECRETARI 

                    


