ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’ESCOLA LES ACÀCIES
Data: 8 de juny de 2016
Horari: de 19 a 21.40 hores
Lloc: Menjador de l’Escola Les Acàcies
Assistents:
Per la Junta:
-

David Cuenca Regincós, president
Silvia Naranjo Corella, vicepresidenta
Juan Carlos Barba Gutiérrez, tresorer
Pablo A. Rosa Carmona, secretari

Per les comissions:
Vocals de Comunicació, d’Escola-Família, d’Extraescolars, de Festes, d’Obres, de Sortides i
representant a la Comissió de Barri, el Sr Andrés Céspedes.
Nombre de famílies assistents: 33
Ordre del dia:
1. Aprovació acta assemblea anterior.
2. Normativa i aprovació d'acollida primària
3. Aprovació Pressupostos 2016/17
4. Dotació a l'escola
5. Informacions varies de les comissions de l’AMPA
6. Comiat directora
7. Precs i preguntes.
Desenvolupament de l’assemblea:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
S’aprova l’acta de l’assemblea del 16 de febrer de 2016.
2. Normativa i aprovació d'acollida primària
És aprovada per unanimitat. Es modifica per l’assemblea, el punt que fa referència al
tractament de les altes i les baixes, fent aquest procediment més flexible per les famílies.
Es podran comunicar les baixes i les altes en qualsevol moment i només es cobrarà fins o a
partir del moment de la comunicació. També s’estableixen exempcions de cobrament per
causes mèdiques.
Sobre la gestió de l’acollida el proper curs, es valora la creació d’una comissió específica o bé,
si no és possible, donar la gestió a l’empresa AlimentArt.
3. Aprovació Pressupostos 2016/17,dotació a l'escola i informacions varies de les comissions
de l’AMPA
Aquest tres punts s’aborden de forma conjunta. Els pressupostos 2016-17 s’aproven per
unanimitat i, durant l’explicació d’aquests, les diferents comissions justifiquen la dotació
econòmica, fan balanç i exposen els seus objectius i, des de l’assemblea, es fan aportacions i
puntualitzacions de forma col·lectiva.
També s’aprova la dotació econòmica que farem a la l’escola, inclosa dins del pressupostos.
En el cas de la comissió d’Extraescolars es presenta la base de la nova graella i s’acorda
presentar al proper Consell Escolar la proposta i l’autorització d’espais adients.

La comissió de Festes ens explica els detalls de la festa de fi de curs i exposa la idea de
continuar el curs vinent treballant les mateixes tres festes anuals, però amb la voluntat
d’implicar més a les famílies pel que fa a llur organització.
Escola-Família, per la seva part, continuarà amb el quatre eixos de feina: Projecte coeducació
Sant Jordi, Xerrades IMEB, Comissió de Refugi de Poblenou, i Projectes jocs cooperatius. Del
tama de les xerrades IMEB, des de algunes famílies es proposa que un acte conjunt per a
pares/mares i fills/es, per abordar temes relacionats am les xarxes socials i els entorns
d’Internet.
El representant de Barri ens explica que es continuarà amb la feina a la Xarxa d’escoles
insubmises, millorant la comunicació i l’assessorament vers les famílies, amb el Camí escolar
de Poblenou i, molt important, amb la activitat a la Plataforma per la educació pública de
Poblenou, prioritzant la lluita i les respostes davant la manca de places de primària i secundaria
al districte, potenciant una taula conjunta amb els diferents actors educatius: famílies, docents i
Administració. També serà molt important seguir el desenvolupament del tema del nou Institut
Maria Espinalt.
Des de Sortides es treballarà la sortida a la neu i la d’Arbúcies o similar i, en la mesura del
possible, s’intentarà fer alguna oferta més a valorar.
Comunicació no presenta variacions respecte a la seva feina. Es tracta de continuar
desenvolupant el bloc, Facebook i butlletí bimensual, des de la màxima participació de totes les
famílies i àrees de la nostra AMPA.
4.

Comiat directora

Es tracta de fer un reconeixement a la directora i a l’equip directiu sortint. Es valora de forma
molt positiva la tasca realitzada aquests anys i així s’acorda.

No havent més temes a tractar ni més intervencions, es finalitza la reunió a les 21,40 h.

