AMPA Escola Pràctiques
Dia: 20 de setembre de 2016
Hora: 18.00h
Lloc: Casinet d’Hostafranchs
Assistents: Fernando Artal, Cristina Valero, Anny Maestri, Sheila Aguado, Sira Camara,
Òscar Esteban, Patricia Miranda, i Berta Roca
Ordre del dia:
1. Estat de comptes del curs 2015/16. Pressupost del curs 2016/17.
2. Informar sobre els problemes amb Caixa Catalunya
3. Coral A Tempo
4. Objectiu i Pla de Treball de les Comissions per al curs 2016/17.
5. Acollida
6. Logo de l’AMPA
7. Fixar data per la propera Assemblea de l’AMPA
8. Torn obert de paraules

1. Estat de comptes del curs 2015/16. Pressupost del curs 2016/17
La Patricia ens presenta el resum dels comptes del curs 2015/16, tenint en compte el
pressupost que s’havia fet a inici de curs. El saldo de l’AMPA a dia 20 de setembre és de
8.090,04€. Durant el curs passat hi va haver més despeses que ingressos. El total
d’ingressos va ser de 8381,43€ i el total d’ingressos va ser de 9828,5€. Es presenta com
a annex el document de comptes.
Com es pot observar en aquest document, la revista (aquest curs ens tocava pagar tres
en comptes de dues i no ho teníem present), les comissions del banc, i alguna factura
pendent del curs passat (practikada de 2015) han provocat alguns desajusts amb el que
s’havia pressupostat.
La Patricia també ens informa que la compte de l’AMPA també s’utilitza pels ingressos
dels Tabalers, però que està perfectament diferenciat. En aquest sentit, ens informa que
des de Tabalers s’ha demanat una subvenció de 1000€ i que en la mesura que es pugui
s’anirà retornant l’avançament que l’AMPA va fer per poder iniciar aquesta activitat.
Des de la Comissió de Menjador s’informa que l’empresa de menjador ha d’abonar a
l’AMPA el petit descompte que hi ha del menú per nen i dia (5 cèntims per nen i menú).
Fins ara no s’havia retornat aquest import perquè havia servit per pagar el forn de la
cuina. En total, per ara l’empresa està pendent d’abonar 404€ a l’AMPA.
Queda pendent fer el pressupost per al curs 2016/17.
2. Informar sobre els problemes amb CaixaCatalunya
L’Òscar ens informa dels problemes ocasionats per la fusió de Caixa Catalunya amb el
BBVA. La fusió ha comportat un canvi en el número de compte sense que ens avisessin
prèviament, deixant inutilitzat el número de compte que tenia fins ara l’AMPA i per tant
evitant que es poguessin fer ingressos. Això ara ja està solucionat, i només s’està
pendent de poder recuperar aquells ingressos que ja s’havien efectuat.
S’acorda enviar a través de l’agenda de les famílies el full d’ingrés de l’AMPA amb el nou
número de compte i amb una nota d’aclariment sobre els fets ocorreguts.
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Es torna a suggerir la necessitat de canviar d’entitat bancària. Per una banda, l’actual
oficina es troba al barri del Born i per tant lluny del barri, cosa que dificulta poder fer
amb rapidesa qualsevol operació. Per altra banda, ja no hi treballa la mare de l’escola
amb la qual s’havien pactat les condicions. S’acorda que en la propera Assemblea es
proposarà que alguna família s’encarregui de buscar una entitat bancària que ens faci
unes bones condicions, o com a mínim canviar d’oficina per poder tenir-la més a prop.
3. Coral A Tempo
S’informa que des de l’Escola es proposa que les llistes d’inscripció de la Coral es
gestionin directament entre l’AMPA i l’Escola A Tempo. L’Escola defineix un nou
procediment per a la inscripció a la Coral. Es trasllada aquesta gestió a la Comissió
d’Extraescolars que serà la responsable de gestionar aquest tema.

4. Objectius i Pla de Treball de les Comissions per al curs 2016/17.
▪

Comissió de Participació

La Comissió de Participació s’ha proposat principalment dos objectius: incrementar la
participació de les famílies a les comissions de l’AMPA i millorar la comunicació entre les
comissions. Per a complir aquests objectius proposen:
- Publicar les actes de les reunions de les comissions.
- Difondre via web i facebook el dia de celebració de reunions perquè les famílies
hi puguin participar.
- Establir un responsable de cada comissió que sigui el responsable de poder
transmetre aquestes informacions.
S’acorda un procediment per poder dur a terme totes aquestes tasques:
- Actualitzar les fitxes de les comissions i actualitzar també els seus membres. Es
considera més oportú no publicitar al web el nom dels responsables de la
comissió, sinó que sigui una informació de caràcter intern de la Junta.
- El responsable de la Comissió informarà directament al responsable del web
(Sònia) i del Facebook (Pepe) el dia i hora de la reunió que hi hagi prevista, amb
còpia a la secretària de l’AMPA.
- La Comissió enviarà a la Secretària de l’AMPA l’acta de la reunió, que serà qui
donarà un mateix forma a les actes i les enviarà a la responsable del web perquè
es publiquin.
La Comissió de participació també informa que ja està treballant en l’organització de la
festa de la tardor. La data per ara fixada és el diumenge 6 de novembre. S’està
treballant en col·laboració amb patis oberts perquè puguin col·laborar amb la festa. La
setmana vinent hi ha prevista una reunió per començar a treballar-hi. En un principi
s’està pensant en organitzar o bé una gimcana o bé que cada comissió prepari un taller
pels nens que estigui relacionat amb la temàtica de la comissió. Una altra opció és fer les
dues coses de forma simultània.
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Des de la comissió també es demana que hi pugui haver un via de comunicació més
directa amb les famílies de cinquè i sisè quan s’organitzen els bars per a la recaptació de
diners. S’acorda que la millor manera seria a través dels delegats/des d’aquests cursos.
▪

Comissió de Comunicació

La comissió de Comunicació seguirà realitzant les accions fins ara realitzades:
l’actualització i manteniment del web, la revista Fem Pràctiques i la difusió d’informació
a través de Facebook. Es comenta la possibilitat de tornar a reactivar el twitter.
▪

Comissió de la Practikada

Aquest curs es celebren els 10 anys de la festa de la Practikada, i des de la Comissió es
podia fer alguna cosa especial. Encara no s’ha començat a treballar en l’organització de
la festa, però tenen pensat reunir-se en breu. Es comenta la possibilitat de poder
demanar una subvenció per la festa. La tresorera els informarà de les possibles
subvencions i els assessorarà en el seu compliment.
▪

Comissió de menjador

La Comissió té com a objectius reforçar les accions que s’han fet fins ara, com són la
Jornada de portes obertes, les revisions periòdiques dels menús i la comunicació entre
famílies i menjador. Des de la Comissió, s’informa que aquest any hi ha 10 monitors
nous i es demana una mica de paciència en aquests primer dies d’adaptació del nou
personal.
▪

Comissió del sopar de famílies

La Comissió demana que s’hauria de fer un replantejament de l’organització del sopar. El
fet que les famílies puguin comprar els tiquets fins el mateix dia del sopar comporta que
no es pugui fer una previsió exacte del nombre de taules i cadires necessàries i dels
gelats pels infants. Es proposa que sigui obligatori comprar els tiquets per poder assistir
al sopar per poder evitar patiments d’última hora.
▪

Comissió de formació

La Comissió informa que per ara s’han recollit 98 enquestes sobre la formació. La feina
de la comissió serà la de buidar les enquestes i dissenyar les accions de formació de
manera que satisfacin els interessos de les famílies. Es comenta que seria interessant
conèixer les professions de les famílies de l’escola per saber si algunes d’elles estarien
interessades en realitzar accions de formació. Es recorda que l’escola ja va fer en el seu
moment aquest recull, i es proposa que seria interessant demanar aquesta informació a
l’escola.
▪

Comissió d’activitats extraescolars

Des de la Comissió d’extraescolars ens informen que l’Eixample valora molt
positivament haver avançat la preinscripció de les activitats en el mes de juny. Encara no
s’ha pogut fer el buidatge de la totalitat de les inscripcions, i per això encara no sé sap
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definitivament quines activitats no es podran realitzar per manca d’inscripcions. Si que
es comenta, que hi ha hagut poquíssimes inscripcions d’estudiants de secundària.
També s’informa que hi havia un projecte de col·laboració amb l’Escola de Jaume I per
fer unes activitats de robòtica, però finalment no s’ha pogut dur a terme per l’elevat
cost de l’activitat.
La comissió de participació proposa que es podria donar suport a les famílies el dia de
les inscripcions, ja que algunes famílies han manifestat certa desorientació en el procés.
5. Acollida
L’Òscar informa de l’increment del cost de l’acollida, i el malestar d’algunes famílies per
aquest increment. També informa que li han demanat que es proposi que l’AMPA
subvencioni part d’aquesta acollida. S’informa que el cost de l’hora d’acollida és de 2,5€.
Es comenta que el preu no és tan car, però si que l’increment respecte al curs passat és
molt elevat. S’acorda que es farà un estudi detallat de la situació actual de l’acollida.
Saber quants nens/es fan acollida al matí i a la tarda per poder saber quin cost suposaria
algun tipus d’ajut des de l’AMPA. Aquesta informació es demanarà a l’Eixample.
6. Logo de l’AMPA
La Patricia informa que ha parlat amb la mare que va realitzar un dels logos que es van
presentar al concurs de logos de l’Escola i que no va acabar guanyant, tot i que era un
dels preferits pel claustre. La mare no tindria cap inconvenient en prestar el seu logo
perquè el féssim servir per l’AMPA. S’acorda demanar-li el logo i portar-lo a votació a
l’Assemblea.
7. Fixar data per la propera Assemblea de l’AMPA
Com que encara a dia de la reunió de la Junta encara no es disposen de les reunions
pedagògiques de curs, quedem a l’espera de saber aquesta informació per poder fixar
una data.

Fi de la sessió, 21.00h.
Secretària de l’AMPA
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ANNEX: ESTAT DE LES COMPTES AMPA PRACTIQUES

RESULTAT CURS 2015/2016
SALDO A 1/09/2015 9.537,47€

SALDO AMPA A 1/09/2016 8090,4€

PRESSUPOST
INGRESSOS
QUOTES DE SOCIS
SUBVENCIO REVISTA
COMISSIÓ FOTOGRAFIES
RAPPEL ABACUS
BOTIGA PRACTIKADA
TIQUETS SOPAR FAMILIES
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
QUOTA FAPAC
DOMINI SERVIDOR
CORAL
BIBLIOTECA
REVISTA
SAMARRETES SISÈ
ACOLLIDES
SOPAR FAMILIES
PRACTIKADA
MAT BOTIGA PRACTIKADA
FESTA TARDOR
VIDEO AMPA
FOTOCOPIES
CONSUMIBLES
TABALS
DISSABTE COLABORATIU
ASSAMBLEA GROGA
Practikada 2015
COMISSIONS BANC
TOTAL DESPESES

5.375€ (oct’15 215 fam)
500€
100€
450€
450€
150€
7025€

500€

400€

370€
102,73€
1.050€
600€
1.200€
730€
650€
950€
150€
62,65€
150€
130€
650€

REAL
6300€ (total 252 fam 71%)
600€
76€
218,43€
980€
207€
8381,43€

464,64€

971,39€

7695,38€

Saldo AMPA 2016 (8090,40€) + saldo tabals (1196,32€)=Saldo total 9286.72€

370,65€
178,36€
1050€
600€
1887,60€ (3 edic)
962,50€ (252.50€ E.pares)
958,14€
716,42€
74,09€
62,65€
56€
54,76€
650€
59,79€
10€
230,44€
471,07€
9828,5€

