AMPA ESCOLA PRÀCTIQUES 2
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ACTA del 30 d´Octubre de 2013
Hora: 16:45 en primera convocatòria i 17 en segona convocatòria.
Lloc: Aula de Música
Assistents: 38 persones.
Núria Rigau, Mª Jesús Cid, Arlene Altura, Imma Guillamón, Lídia Serrat, Laia
Aguilar, Helena Delgado, Fernando Artal, Lourdes Vicente, Ana de la Fuente,
Sergi Vilanova, Montse Carvajal, Patricia Miranda, Hana Meluzinova’, Mª Luisa
Montolio, Anna Corts, Xavier Vidal, Meritxell Nolla, Ana Requena, Mercè Cunill,
Ursula Garcia, Anna Vera, Rut Garrido, Óscar Esteban, Antonio Ezpeleta, Maria
José Labrador, Victoria Mateo, Eulàlia Arbós, Natàlia Fuster, Marta Carrera,
Cristina Avià, Lídia Jiménez, Lourdes Bonals, Anny Maestri, Sergio Lario, Marta
Delgado, Coco Blanco, Miguel Angel Cordero.
Ordre del dia:
Presentació i aprovació del balanç de comptes del curs 2012/13
Presentació del pressupost pel curs 2013/14
Informació de les comissions de treball de l´AMPA
Delegats de classe
Xerrades informatives per a les famílies.
Precs i preguntes.

El President, Antonio Ezpeleta es presenta i presenta la Tresorera, Mª José
Labrador i la Secretària, Marta Carrera.

Presentació i aprovació del balanç de comptes del curs 2012/13
La Tresorera explica el document on es desglossen els ingressos i les despeses
previstes i reals del Curs 2012/13. Els ingressos reals van ascendir a 6.928,41€ i
les despeses reals a 6.472,13€. El saldo a 6/11/2012 era de 15.090,45€. (La
documentació detallada la podreu trobar a la pàgina web de l´AMPA
www.ampapractiques2.com)

Presentació del pressupost pel curs 2013/14
El saldo actual al 30/10/ 2013 ascendeix a 15.668,77€. Els ingressos previstos
són de 7.525€ i les despeses previstes a 7.460€.
Els ingressos provenen de la quota de socis (enguany hi ha 189 famílies) la
comissió rebuda de les fotos que organitza l´AMPA per Nadal, el rappel que
rebem de la Cooperativa Abacus per la venda de llibres de text, la subvenció de
l´Ajuntament de Barcelona a la Revista “Fem Pràctiques” i els guanys del Servei
de bar a les festes de l´escola.
El President explica que la donació que es fa a la biblioteca s´està estudiant que
sigui per contractar un/a estudiant de biblioteconomia que obri la biblioteca una
tarda per dinamitzar l´estudi als alumnes de 5è o 6è que hi acudeixin. Es tractaria
d´una prova pilot pendent d´aprovació.
Victòria Mateo, de la Comissió de Comunicació, explica que les despeses de la
Revista es donen perquè l´AMPA paga 2 exemplars i l´escola 2 més i que
s´imprimeixen més tirades per a repartir a la reunió informativa de P3. S´afegeix
que la despesa de la revista va ser menor l´any passat (1081,74€) perquè va
haverhi un canvi en la impressió i que aquest any s´ha mantingut la previsió de
despesa de 2.500€ perquè no és segur que se´ns acabi atorgant la subvenció.
L´Assemblea de socis aprova el pressupost.

Informació de les comissions de treball de l´AMPA
Comissió del Camí escolar i d´obres.
L´Oscar Esteban, representant de l´AMPA al Consell Escolar, explica en què
consisteix el projecte del Camí Escolar i les accions realitzades fins ara.
Resumidament es tracta d´un projecte que té per objectiu armonitzar l´escola amb
el seu entorn per tal que els infants es desplacin amb seguretat de casa a
l´escola. En aquest temps hi ha establiments al voltant de l´escola que s´han
acreditat com a Botigues Amigues.
S´informa que un dels temes que més preocupa és la falta de netedat del carrer
Guitard i voltants i que s´ha demanat a l´Ajuntament que les brigades de neteja hi
passin més sovint.
Com a membre de la Comissió d´Obres al Consell Escolar, Oscar Esteban
explica que hi ha obres pendents a fer a l´escola que estan detallades i
classificades segons la seva urgència en una memòria arquitectònica i que

membres del Consell i la Direcció de l´escola es reuneixen periòdicament amb el
Consorci d´Educació per tal de reclamarne l´execució. Fins ara s´han realitzat
obres menors per falta de pressupost però enguany des del Consorci s´assegura
que serà possible una obra major. Està pendent la reforma del laboratori, del
soterrani i del gimnàs a més d´una rehabilitació de la façana.
Una mare, en relació a la seguretat dels entorns de l´escola, mostra la seva
preocupació per l´existència de dos pàrquings a la part baixa de Guitard amb
les sortides i entrades obertes al mateix carrer i a la zona de vianants.
Finalment s´anima a les famílies a participar a l´AMPA integrantse a les
comissions de treball i/o enviant observacions o propostes a través del correu
electrònic de l´AMPA que poden valorarse i si s´escau remetre´s al Consell
Escolar que és el màxim òrgan decisori del Centre. S´informa que l´escola és
receptiva i que s´han promogut canvis i millores a partir de propostes de pares i
mares.
Una mare demana si és possible tenir més espais de trobada de l´AMPA més
enllà d´aquesta Assemblea perquè prefereix el cara a cara a la comunicació
electrònica.
Un pare de P4 es lamenta que en aquest nivell no hi ha procés d´adaptació
com a P3 i que la Reunió de Nivell es fa massa tard, un cop ja iniciat el curs.
Comissió d´extraescolars
Rut Garrido reponsable de la comissió explica que ja fa 8 anys que l´Associació
Esportiva l´Eixample s´encarrega de les extraescolars a l´escola. La persona de
referència i coordinadora és Gemma Pintó que en la gestió quotidiana i està
disponible cada tarda al despatx de l´AMPA. S´explica també que l´escola de
Música A Tempo organitza l´actitivat de música extraescolar i la coral del migdia.
La Coral del migdia és una activitat que es fa de 2on a 6è i que enguany té 3040
alumnes, es demana un compromís perquè cal preparar els concerts que es fan
per Nadal i per fi de curs, entre d´altres participacions.
La comissió informa que a hores d´ara encara no es disposa de les dades
d´inscripció a les activitats i que si no hi ha més activitats és per una manca
d´espais.
Una mare pregunta per què l´activitat de patinatge s´ha encarit i si es podria
abaratir l´acollida pels socis de l´AMPA perquè la considera excessiva. D´altra
banda consulta si els rebuts trimestrals podrien passar a ser mensuals. També
demana que la informació de la Coral arribi als pares perquè aquests no saben
ni si els seus fills hi estan inscrits ni quan ha començat l´activitat o quin dia es

realitza.
Des de la Comissió en relació al patinatge es comunica que la quota es reduirà
perquè es va calcular malament l´IVA. S´afegeix que el patinatge s´ha encarit
perquè es fan 15 minuts més de classe i s´hi ha d´incloure en alguns grups un
simulacre de competició.
Respecte al tema de la manca d´informació de la Coral s´atribueix a un problema
puntual i que de seguida les famílies amb els nens inscrits rebran una notificació.
En relació a l´acollida s´afirma que per llei i per seguretat calen sempre 2
monitors a acollida independentment de la ratio de nens.
Sopar de famílies
La Rut Garrido explica que és una celebració que ja organitzava la junta anterior i
que es fa a final de curs al pati de grans. Demana que es constitueixi una
comissió específica ja que requereix de planificació.
Loteria de Nadal
S´informa que s´està fent una recerca per si fos possible tirarla endavant l´any
que ve. També caldria buscar gent per encarregarse´n.
En relació a aquest tema s´explica que 6è organitzarà una panera pel viatge de fi
de curs.
Comissió de Solidaritat
Es planteja constituir aquesta comissió durant aquest curs i es busquen
participants. Calen definir les accions d´aquesta comissió però una d´elles podria
ser fer arribar el sobrant del menjar del migdia a famílies necessitades. Malgrat
tot, davant la proposta es comenta que hi ha un protocol de seguretat alimentària
molt rigorós que cal complir i que a més, sembla que l´empresa de menjador
calcula molt bé la quantitat de menjar que li cal servir.
Comissió de Menjador
L´Anny Maestri responsable de la comissió explica que enguany hi ha 285
alumnes fixes a menjador i que s´han concedit 86 beques (18 van ser denegades
perquè no complien els requisits de renta). El preu del menú està congelat i el
cobrament es fa durant els 5 primers dies de mes.
S´informa que la comissió fa una revisió dels menús per avançat per tal de poder,
si s´escau suggerir canvis.
Una mare demana que es notifiqui amb més antel.lació la reunió de menjador.

Aquest any es va rebre el dia abans.
Una altra mare demana que la reunió sigui més participativa i no tant formal.
Explica que només parlaven representants de l´empresa i no els monitors que
estan amb els nens.
Una mare demana que li agradaria tenir més contacte amb els monitors de P3 i
P4.
Es respon que és possible parlar directament amb la Teresa Basildo i amb els
monitors.
Un pare pregunta si seria possible que els pares acudissin al menjador en
algun moment com si es tractés d´unes portes obertes.
Des de la Comissió se li respon que només els membres de la Comissió del
Consell Escolar poden ferho i que van un dia a dinar avisant el mateix dia.
L´Anny Maestri explica que per rotació de grups els nens de 2on un dia dinen a
les 14h. S´informa que es penjarà a la web de l´AMPA per major coneixement.
Una mare diu que és important que es comuniqui per reforçar aquell dia
l´esmorzar del nen o nena.
Comissió de la Practikada
S´explica que és una festa que es fa la 1a setmana de maig amb espectacles i
tallers.
Mares de 5è demanen saber què es farà per recollir diners pel viatge de 6è.
Expliquen que a la Practicada i a la Exhibició d´extraescolars tradicionalment
es ven menjar o còpies de les fotos de grup amb aquest objectiu.
Delegats/des de classe
S´explica la funció d´aquesta figura que és un pont mitjancer entre el grup i
l´AMPA i que acostuma a remetre les informacions via correu electrònic a les
famílies. Es completen alguns nivells que no tenien delegats assignats.
Finalitza l´assemblea a les 19:15 h i el president aixeca la sessió de la qual, com
a secretària estrenc aquesta acta amb el vistiplau del president.
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