ASSEMBLEA ORDINÀRIA APA EL MIRADOR 2014

Data: 7 de novembre de 2014

LLoc: Menjador de l’escola Puig
d’Agulles
Hora de finalització:22’45h

Hora d’inici: 21’00h segona
convocatòria
Nombre de pares/mares assistents: 8
Assistents de la Junta: Núria Rovira, Alessandra Posada, Arian Marco,
Mireia Parra, Oriol Comas, Jordi Claramunt, Neus Abellán, Adela Ruiz, Raquel
Unanue, Sònia Cano .
Direcció de l’escola: Excusa la seva absència
Regidor d’ensenyament de l’Ajuntament: excusa la seva absència
ACTA
1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea del passat 25 d’octubre
de 2013.
La Sònia Cano procedeix a fer una breu lectura de l’acta anterior de
l’assemblea ordinària del 2013. S’aprofita per actualitzar la informació sobre
alguns aspectes que es van tractar.
S’aprova l’acta sense cap modificació.
2.- Presentació i aprovació del balanç de tancament corresponent al
curs 2013-2014.
La Sònia Cano fa un repàs general del balanç de comptes.
Totes les partides han resultat amb un balanç positiu, amb major o menor
mesura, excepte la partida de transport escolar.
El benefici de la partida de material escolar, de 14.575,77 euros, quedarà
com a romanent per a l’inici del curs següent.
El resultat positiu de la partida d’activitats extraescolars, de 7.106,06 euros,
es deu segurament a l’augment dels alumnes inscrits, respecte a la previsió
inicial.
S’aprova el balanç.
3.- Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.
Els càrrecs que es proposen segueixen un any més sense cap canvi i
s’aproven sense cap tipus de discrepància.

PRESIDENTA: Sònia Cano
VICEPRECIDENTA: Mireia Parra
TRESORER: Oriol Comas
SECRETARIA: Raquel Unanue
4.- Presentació del pressupost del curs 2014-2015
La Sònia Cano fa un repàs dels ingressos i despeses previstes per al present
curs escolar. Com és lògic, la partida més important és la corresponent al
menjador escolar.
S’informa a les famílies que una part de les despeses es destinen a fer
aportacions econòmiques a l’escola (material de biblioteca, informàtic, música,
educació física, etc.), cosa que es pot fer gràcies a que el 100% de les famílies
formem part de l’APA.
També s’informa que la partida per a l’aplicació de millores o inversions a
l’escola, dotada amb 8.171,00 euros, es destinarà a la renovació d’una part
dels projectors de les aules.
S’incrementa una mica el pressupost destinat a festes de l’APA, ja que es
preveu fer altres activitats durant el curs.
S’aproven els pressupostos del curs 2014-2015
5.- Activitats extraescolars
La Sònia Cano explica als assistents com han quedat finalment les activitats
extraescolars d’enguany:
- Bàsquet. Grup únic.
- Futbol. Grup únic.
- Hoquei. Grup d’infantil (1 dia/setmana)
- Gimnàstica artística. Dos grups (P4-P5 i 1r-4rt)
- Anglès. Tres grups (P4-P5, 1r-2n i 5è-6è)
L’activitat de dansa s’ha deixat d’oferir aquest curs ja que les inscripcions no
han arribat al mínim.
Per altra banda, hi ha d’altres activitats extraescolars que s’han proposat però
que no s’han iniciat per manca d’inscripcions, és el cas de la música, la
plàstica, o la piscina.

Es comenta finalment que el club esportiu l’Espiral, que està molt proper a
l’escola, ha contactat amb l’APA per poder oferir activitats esportives
extraescolars. Estem pendents que presentin una proposta ferma.
6.- Pla de millores a l’escola.
La Sònia Cano fa un ràpid repàs de quines han estat les inversions que l’APA
ha realitzat a l’escola des del curs 2012-2013 (tendals, millora del wifi, quadre
elèctric, hort al bosquet, o l’aula de natura).
S’informa que aquest curs l’objectiu és destinar tot el pressupost previst en
aquesta partida a la substitució d’alguns projectors de les aules, que han deixat
de funcionar correctament. Es preveu renovar aproximadament la meitat dels
equips, i la resta es faran al curs 2015-2016.
7.- Altres informacions.
• Cuina: S’informa que durant l’estiu l’Ajuntament ha fet les modificacions
a la cuina per tal de donar compliment a la normativa de protecció contra
incendis. S’ha desplaçat el detector de fums per tal que no estigui a
sobre del forn i també s’han instal·lat ruixadors a la campana extractora.
• Menjador escolar: Es comenten les incidències que s’han produït a
l’inici del curs, a causa de la variació dels menús. S’han rebut queixes
per part de les famílies. Des de l’APA s’han traslladat aquestes queixes
a l’empresa 7iTria, responsable de cuina, i s’ha sol·licitat el canvi
d’alguns plats per al primer trimestre, que a priori es preveu que poden
no agradar per ser massa elaborats. S’ha acordat també que abans de
tancar els menús del segon i tercer trimestre, es farà una revisió
conjunta per evitar que es tornin a produir incidents.
• Quotes de material i de llibres: S’informa que es mantenen les
mateixes quotes que el curs passat.
• Carnets de soci: S’informa als assistents que aquest curs es tornarà a
repartir el carnet de soci per les famílies de l’escola, que permet obtenir
descomptes o condicions especials en alguns comerços del poble. Es
treballarà també perquè cada cop es vagin afegint més establiments,
que es podran consultar al web de l’apa (www.apamirador.org) o al
facebook.
• Lligueta de Futbol: La Sònia Cano trasllada una proposta que ha fet
arribar a l’APA un pare de l’escola. Es tracta d’organitzar una lligueta de
futbol sala de pares i mares. Atès que la proposta s’ha presentat ja de
forma molt elaborada, des de la Junta es valora molt positivament la

•

iniciativa. Es presentarà la proposta en el proper consell escolar,
aprofitant també que hi assistirà el regidor d’ensenyament de
l’Ajuntament.
Uniformes: La Sònia Cano trasllada també una segona proposta que
ha fet arribar a l’APA una mare de l’escola. Es tracta d’una proposta per
proporcionar uniformes als alumnes. En aquest cas, la proposta s’ha
traslladat directament a la direcció de l’escola, que ha valorat que no és
possible la seva aplicació per diversos motius (bàsicament pel respecte
a la diversitat). La majoria dels assistents està d’acord amb la decisió de
l’escola.

8.- Precs i preguntes
• Una mare de P3 expressa la seva inquietud pel fet de no conèixer a la
monitora de menjador del seu fill. Certament, els nens passen un total de
2,5 hores amb la monitora i també és important poder intercanviar
informacions amb ella, a part de l’agenda.
Es valora que una possibilitat seria que les monitores de cada curs
poguessin assistir a les reunions d’inici de curs, juntament amb les
tutores. La Sònia Cano comenta que aquesta opció ja es va fer cursos
enrere, però que les monitores, en general, són força contràries a fer-ho.
No obstant, des de l’APA es tornarà a fer aquesta proposta a la comissió
de menjador, de cara al curs vinent.
• Dos mares traslladen una queixa per la forma de conducció, un pèl
temerària, dels autocars de transport escolar, al seu pas per la
urbanització de Bon Repòs. Elles han estat testimonis dels incidents que
es produeixen a primera hora del matí. S’acorda que es traslladarà
aquesta queixa al regidor d’ensenyament durant el proper consell
escolar.
• Una mare assistent comenta si seria possible disposar d’informació
relativa a les colònies, mentre els nens són fora (per exemple, algun
missatge sobre la correcte arribada, o alguna fotografia). La Sònia Cano
informa que l’APA podria fer d’intermediària. Es demanarà a l’escola si
ens poden fer arribar la informació, per tal que nosaltres la puguem
penjar al facebook o al web.
• Finalment, una mare de cicle superior comenta el fet que els alumnes no
estiguin utilitzant els llibres en algunes assignatures, i que en canvi
estiguin treballant constantment amb fitxes i fotocòpies. La queixa no és
tant pel contingut de les fitxes, sinó perquè la qualitat de les fotocòpies

és molt dolenta i el fet d’enganxar-les totes a la llibreta pot causar
confusió a l’hora d’ordenar la informació i d’estudiar-la. Es traslladarà la
queixa al proper consell escolar.

La Junta recull totes propostes i demandes per donar resposta a totes i
cadascuna d’elles.

Es finalitza l’assemblea 2014 a les 22.45h.

