ASSEMBLEA ORDINÀRIA APA EL MIRADOR 2011
Data: 4 de novembre de 2011

Lloc: menjador de l’escola
d’Agulles
(segona Hora finalització: 23:15 h

Puig

Hora d’inici: 21:00 h
convocatòria)
Nombre de pares/mares assistents: 10
Assistents de la Junta de l’APA: Gabriel Miró, Oriol Comas, Xavier Otalora, Arian
Marco, Mireia Parra, Sarah Rodríguez, Raquel Unanue i Sònia Cano
Direcció de l’escola: excusa la seva absència
Regidor d’ensenyament de l’Ajuntament: Sr. Miquel Aregall
ACTA
En Gabriel Miró, com a president de l’APA, dóna la benvinguda als asistents.
1.- LECTURA I APROVACIO ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR
L’Oriol Comas, com a secretari de l’APA procedeix a la lectura de l’acta de
l’assemblea ordinària del 2010, la qual s’aprova sense cap modificació.
2.- BALANÇ DE COMPTES CURS 2010/2011
El Gabriel Miró fa un repàs general del balanç de comptes, destacant una sèrie
de punts:
- S’han comprat un forn i una fregidora nous per a la cuina.
- La subvenció del transport escolar per part de l’Ajuntament, que consta
com a deute, ja s’ha cobrat recentment.
- Les activitats extraescolars han quedat lleugerament en negatiu ja que hi
ha activitats, com els escacs, que a final de curs van quedar deficitàries
per la disminució d’alumnes. Per això aquest curs s’ha deixat d’oferir.
- El menjador també té un balanç negatiu, però es considera poc significatiu,
atesa la dificultat d’ajustar els imports de tot el curs.
- El material escolar té balanç positiu, tot i que cal tenir en compte que hi ha
una part del material del curs anterior que se’ns facturarà aquest curs.
- Els deutes a llarg termini amb entitats de crèdit corresponen al pagament a
terminis de les PDI’s, que es van finançar a nou anys.
S’aprova el balanç de comptes 2010/2011
3.- RENOVACIO DE CARRECS DE LA JUNTA
Es mantenen els mateixos càrrecs de la Junta que el curs anterior:
PRESIDENT: Gabriel Miró
VICEPRESIDENTA: Sònia Cano
TRESORERA: Margarita Moya
SECRETARI: Oriol Comas
S’aproven sense cap tipus de discrepàncies.

4.- PRESSUPOSTOS 2011/2012
En Gabriel Miró fa un repàs dels ingressos i despeses previstos per al present
curs escolar.
Es destaca que totes les activitats s’han d’autofinançar per elles mateixes i
s’informa sobre les aportacions que fa l’APA a l’escola en diferents partides
pressupostàries (material, festes, etc.)
S’aproven els pressupostos del curs 2011/2012
5.- INFORMACIONS VARIES
-

-

-

Activitats extraescolars. S’informa que l’activitat d’escacs s’ha deixat
d’oferir ja que al final del curs passat es van donar de baixa molts nens i
l’activitat va ser insostenible. També s’informa que enguany s’ha iniciat una
nova extraescolar, la dansa, que s’està valorant positivament.
Pel que fa a l’anglès, es dóna compte de la situació que s’ha produït a
causa del canvi d’una de les mestres i la reacció d’alguns pares, cosa que
ha provocat que alguns nens es donin de baixa. Actualment s’està fent un
seguiment més continu per avaluar aquesta activitat. S’insisteix en què
l’APA ofereix un servei extraescolar per tal de facilitar la conciliació de les
famílies, i que tot i que ha de ser un servei de qualitat, cal tenir present
que l’APA ni guanya ni perd econòmicament. També es recorda que
l’administrativa de l’APA no és la responsable de les extraescolars, i que
els pares han de saber com dirigir les seves queixes o suggeriments.
L’Arian Marco transmet la consulta d’un grup de pares/mares sobre la
possibilitat de fer activitats extraescolars durant l’horari del menjador. Es
comenta que la proposta es traslladarà al Consell Escolar en la propera
reunió.
Així mateix, es comenta la possibilitat de realitzar les activitats
extraescolars de 16:30 a 17:30, eliminant l’acollida del berenar. Des de la
junta es valora com a poc viable la proposta ja que seria molt complicat
que les activitats comencessin de forma puntual i a més és necessari que
els nens puguin berenar i desconnectar uns minuts de l’espai “aula”.
Escola de pares. S’informa que la xerrada sobre adolescència que es va
fer al mes d’octubre va ser molt positiva i que hi ha una altra xerrada
planificada per al 29 de novembre, que tractarà sobre l’alimentació. Així
mateix, s’informa que s’ha sol·licitat una tercera xerrada per la mes de
desembre sobre “com afavorir l’èxit escolar des de casa”
De cara a l’any 2012 s’està planificant una “escola de pares” a través del
Institut Clínic Psicològic Corbera. Tot i que encara cal confirmar les
xerrades i la seva freqüència, s’informa que les xerrades es faran prèvia
inscripció i amb el pagament d’un import simbòlic per part dels pares
assistents.
Web El Mirador. S’informa que s’està treballant en l’elaboració del web de
l’APA El Mirador. El domini serà www.apamirador.org i l’objectiu és establir
una eina de comunicació contínua i millorada amb les famílies de l’escola.

-

Carnet de soci. S’informa també sobre una iniciativa que s’està començant
a treballar per part de la Junta. Es tracta de fer uns acords voluntaris amb
alguns comerços del poble per tal que ofereixin avantatges a les famílies
de la nostra escola i fomentar així el comerç local de Corbera. S’elaborarà
un carnet de soci per a cada família i es publicarà la llista de comerços
col·laboradors.

6.- PROJECTE SURERA
S’informa que aquest curs es mantenen les quotes del curs passat, pendents de
confirmar si la Generalitat continua aportar la subvenció anual o no. Les quotes
queden:
CICLE INICIAL
4,20€/MES
CICLE MITJÀ
4,60€/mes
CICLE SUPERIOR 6,20€/mes
En Gabriel Miró fa una crida als pares assistents per insistir en què cal tenir cura
dels llibres que s’estan reutilitzant ja que han de passar per varis alumnes. Se
sol·licita que els pares facin extensiu aquest missatge a totes les famílies que
puguin.
7.- PRECS I PREGUNTES
-

-

-

Una mare assistent pregunta si no seria possible dur a terme festes menys
costoses, fent activitats alternatives que impliquin molt més als pares i
mares.
Des de la Junta es contesta que totes les propostes seran benvingudes,
però es recorda que és molt difícil que les famílies s’impliquin en les
activitats. A més, cal tenir en compte que es tracta de festes molt
multitudinàries, i que cal comptar amb monitors que hi donin suport.
S’aprofita també per informar que aquest curs tornarà a haver festa
d’hivern i que tornarà a estar emmarcada en l’activitat esportiva. A part de
la competició del 3x3, com a novetat també es farà una cursa d’atletisme i
una butifarrada.
Un dels pares assistents s’ofereix per a col·laborar en la preparació de les
festes ja que es dedica a l’animació i té contactes de molts professionals
del sector.
Pel que fa al menjador, una mare pregunta si seria possible disposar de
setrilleres d’oli al menjador per tal els nens es puguin amanir les amanides
i la verdura. Es comentarà amb Scolarest i se sol·licitarà.
Des de la Junta es fa una crida per tal que la gent s’impliqui en les
activitats que porta a terme l’APA. Es recull una llista amb els correus dels
assistents per tal de poder-los demanar la seva col·laboració en cas
necessari. A més, hi ha dos persones (Núria Rovira i Adela Ruiz) que
sol·liciten entrar a formar part de la Junta, essent molt benvingudes.
El regidor d’ensenyament de l’Ajuntament, Miquel Aregall, es presenta i
agraeix la invitació d’assistir a l’assemblea. S’ofereix per col·laborar en tot
allò que sigui possible.

Des de la Junta se li demana la instal·lació d’iluminació al patí infantil de
l’escola ja que quan els nens surten de les extraescolars a l’hivern, no hi
ha prou llum. També es demana la instal·lació d’un quadre elèctric
permanent a l’exterior del pati per tal de poder tenir corrent elèctric durant
les festes.
El Regidor informa que l’Ajuntament té una situació econòmica delicada i
que s’estan controlant tots els costos per tal de minimitzar-los. L’objectiu és
mantenir la qualitat de l’escola de cara als alumnes, però tots els costos
“superflus” associats a festes, o millores estètiques no es contemplaran, tot
i que es podrà intentar trobar solucions alternatives. Així mateix, informa
que a curt termini s’iniciaran accions d’estalvi energètic a l’escola.
Es finalitza l’assemblea 2011 a les 23:15 hores.

