ASSEMBLEA ORDINÀRIA APA EL MIRADOR 2016

Data: 27 d’octubre de 2016

Lloc: Menjador de l’escola Puig d’Agulles

Hora d’inici: 21’00h segona convocatòria

Hora de finalització: 23’25h

Nombre de pares/mares assistents: 12
Assistents de la junta: Núria Rovira, Arian Marco, Mireia Parra, Adela Ruiz, Sònia Cano,
Marta Pons, Olga Sarrate, Vanessa Picó, Tàtels Pérez, Nuria Muela, Joan Marc Jesús, Míriam
Tintoré, Inés Beltrán.

ACTA
Punts tractats:
1.- Presentació de novetats en el menjador.
Una representant de l’empresa 7iTria, Àngels Soria, fa una breu presentació de l’empresa. Ens
comenta que tenen una experiència d’11 anys en monitoratge en escoles. Ens parla del projecto
“servim-nos” que estan portant a terme al menjador de la nostra escola. Aquest projecte, explica,
ajuda a que els nens siguin més autònoms, han de preparar taules, servir-se ells mateixos, decidir
les quantitats que volen menjar, hi ha un responsable de taula, etc. Aquest projecte es porta a
terme amb els nens de 3r a 6è. S’implantarà també amb els nens de 2n però només pel segon
plat.
També desenvolupen l’activitat de pati durant la franja horària del menjador. El projecte d’aquest
curs està basat en activitats relacionades amb les emociones.
Ens comenta que existeix un protocol molt rigorós pel tema de les al·lèrgies i les intoleràncies i ens
recorda que és molt important que les famílies presentin els informes mèdics dels nens que les
pateixin i que les informacions estiguin sempre actualitzades.

2.- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea del passat 6 de novembre de 2015.
La Sònia Cano procedeix a fer una breu lectura de l’acta anterior de l’assemblea ordinària del
2015. S’actualitza la informació sobre alguns aspectes que es van tractar.
S’aprova l’acta sense cap modificació.

3.- Presentació i aprovació del balanç de tancament corresponent al curso 20152016.
La Sònia Cano fa un repàs general del balanç de comptes.

En negatiu estan les partides de llibres, excursions i menjador. El tema dels llibres és perquè el
curs passar es van renovar molts llibres, però aquest i els cursos següents s’espera anar
recuperant el resultat. L’import de les excursions l’indica l’escola.
El benefici de la partida de material escolar de 22.284,07 euros quedarà como a remanent per
l’inici del curs següent. Sempre es fa d’aquesta manera perquè el la compra de material es fa
després de tancar el balanç.
El resultat positiu de la partida d’activitats extraescolars de 1.242,38 euros és poc representatiu en
proporció al moviment total i pot ser degut a canvis en les inscripcions respecte a les previsions
inicials.
S’aprova el balanç.

4.- Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.
Es proposa intercanviar els càrrecs de la junta de la Presidenta y la Vicepresidenta, atès que el
curs vinent la Sònia Cano ja no estarà a l’escola i així s’afavoreix el traspàs. Els canvis queden
així:
PRESIDENTA: Marta Pons Cara
VICEPRESIDENTA: Sònia Cano Lavado
TRESORERA: Adela Ruiz Esteban
SECRETÀRIA: Inés Beltrán Garcia

5.- Presentació del pressupost del curs 2016-2017
La Marta Pons fa un repàs general dels ingressos i les despeses previstes pel present curs
escolar. La partida més important és la corresponent al menjador escolar.
Es fa menció a la partida de Pla de millores (Projecte patis) donant una breu explicació del
projecte que es vol dur a terme durant aquest curs.
Cal modificar la línea de la partida pressupostària de “Escola de pares”, ja que s’ha detectat un
error en el sumatori total.
Per la resta, s’aproven els pressupostos del curso 2016-2017.

6.- Aprovació del canvi de nom de l’APA El Mirador.
La Sònia Cano presenta una proposta a las famílies assistents per canviar el nom de l’APA i
adequar-lo a les noves estructures familiars.
Els noms que es proposen són:
AFA – Associació de famílies d’alumnes.

AMPA – Associació de mares i pares d’alumnes.
Es porta a terme la votació a mà alçada entre els assistents a l’assemblea i es decideix per
unanimitat que el nom de l’associació serà AFA El Mirador.
Per tant, es procedirà a modificar els estatuts de l’associació, que passarà d’anomenar-se
Associació de Pares d’Alumnes El Mirador, a Associació de Famílies d’Alumnes El Mirador.
Aprofitant el canvi de denominació, es modifiquen també alguns articles dels estatuts de l’entitat:


Article 1. A l’empar de l’Article 22 de la Constutició Espanyola, i per un millor compliment del
manament del seu article 27 i concordants, així com de l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, i també d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica reguladora del
Dret a l’Educació, i el Decret 202/87 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, es constitueix a Corbera de Llobregat en el nou CEIP, una Associació de Pares
d’Alumnes ambla denominació ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES – EL MIRADOR – DEL
CEIP DE CORBERA DE LLOBREGAT, amb caràcter no lucratiu. L’entitat es regirà per la Llei
7/1997, de 18 de juny, d’associacions.
Atès que la normativa d’aplicació ha estat actualitzada, es modificarà el primer article dels
estatuts pel text següent: L’Associació denominada ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES
EL MIRADOR regula les seves activitats d’acord amb el que disposa l’article 26 de la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts



Article 9. L’Assemblea General serà convocada pel president, en nom de la Junta Directiva, i
es reunirà, almenys, un cop al començament de curs i un altre al final, amb caràcter ordinari, i
tantes vegades com sigui necessari amb caràcter extraordinari. Els càrrecs directius de
l’Assemblea General seran els mateixos que els de la Junta Directiva.
Es modifica pel següent text: L’Assemblea General serà convocada pel president, en nom de
la Junta Directiva i es reunirà, almenys, un cop al començament de curs amb caràcter ordinari,
i tantes vegades como sigui necessari amb caràcter extraordinari. Els càrrecs directius de
l’Assemblea General seran els mateixos que els de la Junta Directiva.



Article 25. Els censors de comptes són aquells socis de l’associació encarregats d’examinar i
dictaminar l’estat de comptes i el balanç econòmic de l’Associació, immediatament abans de la
presentació per l’aprovació a l’Assemblea General. Són escollits per l’Assemblea General i el
seu mandat serà d’un any. El càrrec de censor de comptes és incompatible amb qualsevol
càrrec de la Junta Directiva.
Es procedeix a eliminar aquest article ja que l’Associació no disposa de censors de comptes a
la pròpia organització, sinó que es contracta una assessoria jurídica i comptable, externa i
independent, per tal de controlar el compliment estricte de la normativa.



Article 36. L’Associació preveu tenir un pressupost anual per a les actuacions que li són
pròpies, i al marge de las sobrevingudes, de dos milions de pessetes.
Es procedeix a eliminar aquest article ja que no es considera necessari detallar el pressupost
anual de l’associació en els estatus, atès que aquest varia cada curs i s’aprova a l’Assemblea
General.

7.- Extraescolars.
Es mantenen les activitats de:
- Futbol i bàsquet.
- Gimnàstica artística.
- Anglès de migdia.
- Robòtica.
Aquest any s’ha posat en marxa la nova activitat de multiesport.

8.- Projecte – “Transformen el Pati”
La Míriam Tintoré presenta el projecte als assistents, la motivació, els objectius i les accions que
caldrà fer. S’explica als pares que el projecte s’ha fet amb la col·laboració del centre, direcció i
claustre, i dels nens, que són els que, mitjançant un sistema de votacions, han decidit quins espais
volen crear al pati. A partir d’aquí s’ha de presentar el projecte a l’Ajuntament per tal que doni el
seu vist-i-plau i col·labori en allò que sigui possible.
La Míriam explica que es requerirà la participació de totes les famílies, en forma de donacions de
materials necessaris (utensilis, disfresses, jocs, etc.) y d’assistència a les jornades en on es
portarà a terme la construcció o preparació dels espais.
Les famílies expressen la seva preocupació pel manteniment de les instal·lacions que estaran a
l’aire lliure i se’ls comenta que el projecte ja ho preveu, que hi haurà una supervisió i que ha
d’haver una continuïtat en el temps en forma de jornades de revisió i manteniment.
La opinió general és positiva davant del projecte.

9.- Altres informacions.


Projecte Let’s English
L’Arian Marco comenta que la valoració del projecte del curs passat és positiva, tant per
part nostra com per part de la direcció del centre, considerant tant l’extraescolar de migdia
com les hores lectives de reforç de conversa.
Les persones que estan duent a terme el reforç en les hores lectives són la Kim i la Franny.
Per l’extraescolar també comptem amb la Sandra.
Hi ha 110 nens inscrits a l’extraescolar d’anglès, amb un rati de 12 nens per grup. Hi ha 3
grups de cada cicle, menys del superior, que en té només un.
Es torna a recordar als pares que aquestes tres persones no són mestres. Els requisits
eren que fossin natives i amb experiència en l’ensenyament de l’anglès.
L’Arian també explica que s’ha fet un canvi respecte l’any passat, pel que fa a la modalitat
de reforç “speaking” en horari lectiu. Ara no es dividiran els grups, sinó que tant la
professora com el reforç romandran les dos juntes a l’aula, on es realitzen actuacions en
petits grups, però dins del mateix espai. Així es gestiona millor el tema de les actituds dels
nens i l’autoritat a la classe.



Renovació del conveni d’aprofitament dels excedents del menjador.
La Sònia Cano informa que s’ha renovat el conveni de col·laboració entre 7iTria,
l’Ajuntament, l’associació Corbera Voluntària i l’APA. A la reunió de final de curs la
valoració va ser positiva.

10.- Precs i preguntes.
Las famílies exposen el següent:
1. Un pare pregunta quants alumnes hi ha al centro. La xifra és d’uns 400 alumnes
aproximadament.
2. Alguns pares proposen, per tal que hi hagi més assistència, que l’Assemblea es faci en un
altre horari, per exemple a les 5 de la tarda, facilitant l’assistència amb un servei d’acollida
pels nens. L’any vinent es tindrà en compte i es convocarà per la tarda.
3. Una mare pregunta si està previst dur a terme mobilitzacions i protestes per les retallades i
el tancament de línies. Proposen que ens mobilitzem amb prou antelació. La Sònia Cano
explica que les protestes o reclamacions pel tancament de línies es van fer el curs passat
sense cap resultat. Els diferents organismes oficials que decideixen ja han adoptat una
postura davant la situació actual i no està previst cap canvi. Es comenta des de la junta que
donada la situació actual, és millor lluitar per objectius assolibles, como l’obtenció de
personal per nens d’educació especial i altre tipus de recursos. De totes formes, se’ls
convida a fer propostes al respecto i que s’estudiaran totes.

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

L’Assemblea Ordinària 2016 finalitza a les 23.25h.

Corbera de Llobregat, 27 d’octubre de 2016

Inés Beltrán
Secretària

