AMPA ESCOLA DELS ENCANTS
Acta Assamblea ordinària
Data: Dimecres 16 de juny
Hora: 19:30 hores
Lloc: Escola dels Encants
Legalment convocats per a l’assemblea general ordinària, es reuneixen un total
de 19 famílies sòcies de l’AMPA (quòrum de participació del 46 per cent). Obre
la sessió el president de l’AMPA, Sergi Blancafort, que passa la paraula als
vocals per fer balanç del treball de totes les comissions.
-1. Memòria d’activitats del curs 2009-2010. Susanna Boya explica que els
membres de la comissió de menjador es van reunir a l’inici del curs amb els
monitors de Kampikipugui i amb la cuinera d’Endermar i van proposar canvis
d’alguns aliments i textures. També es van reunir amb la dietista d’Endermar
per saber com s’elaboren els menús i van dinar un dia a l’escola. Van
comprovar que els infants han adquirit hàbits, com parar taula, recollir el seu
plat o rentar-se les dents. El curs vinent, la quota de menjador augmentarà un
5%, perquè l’increment d’infants obligarà a tenir més monitors. Montse Caballé
explica que la comissió d’extraescolars ha gestionat l’acollida matinal, i que
després de sondejar les famílies, i malgrat la poca demanda, es va ofertar a
partir del segon trimestre un servei d’acollida a les tardes que ha inclòs una
activitat setmanal amb l’anglès com a llengua vehicular. Noa Padin, en nom de
l’Alfred Santapau –que excusa la seva abséncia-, recorda que la comissió de
festes ha participat amb l’escola en la castanyada i en la cantada de nadales,
ha fet un Rei Carnestoltes i ha muntat una rua, ha coordinat la celebració de
Sant Jordi i ha organitzat la festa d’inauguració del 29 de maig. Dani Vilaró
detalla que la comissió de comunicació ha aportat i actualitzat continguts del
blog, ha adquirit el domini escoladelsencants.cat, treballa en la construcció del
nou web, ha editat la revista i ha gestionat conjuntament amb l’escola la tria
del nou logo. Ivan Manero explica que la comissió de Medi Ambient ha
organitzat l’activitat de l’hort i ha treballat per fomentar el reciclatge i la
reutilització. També diu que la comissió de relacions socials ha participat en el
projecte Camí Amic (trajectes escolars) i en el programa Temps de barri (ús
d’espais per a famílies). Josep Maria Soro explica que la comissió d’obres s’ha
reunit amb Urbanisme de l’ajuntament de Barcelona, de qui ha arrencat el
compromís de treballar “amb diligència” per aconseguir durant el primer
trimestre del 2011 el sòl necessari per a la construcció posterior de l’edifici de
l’escola. La comissió també s’ha reunit amb el Consorci d’Educació per
demanar-los celeritat en el projecte i la possibilitat de poder aportar idees en el
disseny. També els ha exposat el projecte d’esdevenir un centre 3-18. El
próxim curs, la comissió de relacions socials passa a dir-se de relacions
exteriors, i se’n crea una de nova per fomentar la vida a l’escola que
s’anomenarà de relacions socials. La proposta s’aprova per unanimitat.
-2. Balanç econòmic del curs 2009-2010. Prén la paraula el tresorer, Marc
Palau. Explica que les despeses del curs pugen a 5319,46 euros, que inclouen
els 750 euros en concepte d’ajudes a les famílies per a les colònies o els
2722,11 euros de la festa d’inauguració, que ha assumit íntegrament l’AMPA. La
venda de samarretes, gorres i begudes en motiu de la festa va suposar, però,
un ingrès de 1404,10 euros. El total d’ingressos imputables a l’actual exercici

-comptant una subvenció de 1.500 euros que encara ens ha de pagar
l’ajuntament de Barcelona- és de 6315,72 euros. Això dóna un saldo positiu de
996,26 euros, que es deixen com a fons per al següent curs. Marc Palau
recorda que el llibre amb tots els moviments econòmics i els comprovants
corresponents estan a disposició de tots els associats per consultar en qualsevol
moment. El balanç s’aprova per unanimitat.
-3. Proposta de nous càrrecs. Sergi Blancafort explica que la manca de
temps l’obliga a deixar la presidéncia. Aprofitant el canvi, se’n proposen
d’altres, com l’entrada de l’Ivan Manero en el lloc de la Raquel Suazo, que va
presentar la seva dimissió. Els canvis queden detallats en aquesta proposta:
President: Josep Maria Soro
Vicepresident: Sergi Blancafort
Tresorer: Marc Palau
Secretària: Susanna Boya
Representant al Consell Escolar: Anna Gou
Vocals: Montse Caballé (Extraescolars), Laia Suau (Relacions socials),
Ivan Manero (Relacions exteriors), Dani Vilaró (Comunicació) i Alfred
Santapau (Festes).
La proposta s’aprova per unanimitat. Prén la paraula el nou president, Josep
Maria Soro, que agraeix la feina feta per Sergi Blancafort i felicita a totes les
famílies pel grau d’implicació en el projecte.
-4. Proposta de quotes per al curs 2010-2011. Josep Maria Soro explica
que l’entrada de noves famílies representarà més despeses, però també,
previsiblement, més ingressos. Per això, proposa rebaixar la quota anual dels
associats en 10 euros, per fixar-la en 50 euros. S’aprova per unanimitat.
-5. Ratificació de l’afiliació a la FaPaC. S’explica que durant el curs, la junta
de l’AMPA va tramitar l’alta d’afiliació a la Federació de Mares i Pares de
Catalunya per poder rebre formació i assessorament jurídic, obrir la possibilitat
d’optar a les xerrades que ofereix la FaPaC i disposar d’una assegurança que
cobrís la responsabilitat civil en tots els actes organitzats per l’AMPA. La
primera quota ha estat de 96,54 euros anuals. Es ratifica la decisió per
unanimitat.
-6. Aval per fer gestions per esdevenir un 3-18. Josep Maria Soro explica
que la junta de l’AMPA, conjuntament amb l’escola, va exposar al Consorci
d’Educació l’objectiu d’esdevenir un centre 3-18. Es demana l’aval de
l’assemblea per poder continuar fent gestions amb el mateix objectiu. S’aprova
per unanimitat.
-7. Torns de paraula. Es destaca la importància que ha tingut la col·laboració
entre mestres i famílies i les sinergies que s’han generat. La cap d’estudis de
l’escola, Elisenda Vilà, present a l’assemblea, agraeeix la feina que s’ha fet en
aquest primer curs. En no haver cap més intervenció, es dóna per acabada
l’assemblea i es procedeix a redactar aquesta acta.

