Assemblea de l’AMPA Escola La Maquinista
Dia 22 d’octubre de 2018

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvinguda
Lectura acta anterior
Compte de resultats
Pressupost
Comissions
Altres

Comença l’assemblea a les 17.15h.

1.

Benvinguda

S’inicia l’assemblea amb la benvinguda del President de l’AMPA. Es constata la poca assistència de socis i
sòcies a l’Assemblea i es valoren diferents opcions horàries per a futures reunions. Enguany hem tingut
un inici de curs complicat, pel canvi d’edifici i l’inici de la nova junta. Malgrat tot, fa una valoració
positiva de la situació un cop traslladats i amb l’escenari més estable. Fa una crida a la participació de les
famílies a l’AMPA.
Es presenta l’ordre del dia de l’assemblea, que s’aprova per unanimitat.

2.

Acta anterior

Es llegeix l’acta anterior, repassant-ne els principals acords.
Exposa que la nova junta ha començat la feina des de la darrera assemblea, amb molta col·laboració de
la junta anterior.
En relació al punt on es tracta la festa de 6è: enguany es valora donar la informació a la comissió de la
festa final de 6è perquè sàpiguen de què poden disposar. Es proposa fer un recull d’idees o document
que expliqui com fer coses que funcionin en una festa final de sisè.
Es pregunta per l’aportació de 500 € a la festa i es valora que l’any passat les famílies van fer la demanda
però que el pressupost aprovat a l’Assemblea estava aprovat i per tant l’import es va mantenir.
S’aprova l’acta per unanimitat.

3.

Compte de resultats i balanç

El Tresorer presenta el compte de resultats del curs 2017-2018, amb un ingrés de 44.464,1 i una despesa
de 37.870,83 i per tant amb un resultat positiu de 6.593,27 €.
S’analitzen algunes de les partides amb detall:

-

-

Ingressos i despeses de grans partides
Ingrés de l’acollida és molt més alt que la despesa (+9.678 €)
Les festes són deficitàries (-1.233 €)
La subvenció de l’ajuntament, que és estable (+1.000 €)
Les extraescolars d’adults (+810 €) que potser donen un resultat petit pel volum que
representen. Els professors fan l’activitat a risc i ventura amb salaris molt alts, comparat amb
acollida matinal.
Despeses
Les despeses d’extraescolars correspon a la gestió quotidiana que ens duu a terme en Víctor
(suport i entrades i sortides).
Sorprèn la despesa financera (-1.028 €) que caldrà renegociar amb el banc a la baixa.
També es considera que les comissions tenen una despesa molt baixa i que l’AMPA pot ajudar a
finançar-les una mica més.

Es demana si hi ha mecanismes per a facilitar la inclusió de nens/es amb discapacitat o necessitat de
suport. S’exposa que hi ha ampliació de ràtio sistemàtica a menjador i acollida. Les demandes arriben a
través de l’escola. La ràtio avui a menjador que tenim és 1/16 sobre la d’1/25 o 1/30 que és habitual al
sector.
Es pregunta per al cas que hi hagués persones amb necessitat de suport a extraescolars. S’acorda que si
hi ha cas o demanda es valoraran els mecanismes raonables i factibles per a donar resposta a qualsevol
alumne que ho necessiti.
S’analitza el Balanç de situació.
Es valora que convé ser equilibrat en la despesa, al temps que es dona atenció a les necessitats
inversions. En l’actualitat els fons propis són de 37.242,03 €, però no ha de ser la intenció que creixi el
capital social.
Es valora que gastar més o menys és bo si s’ha encertat en el diagnòstic i l’acció duta a terme. L’AMPA
ha d’estar disponible a que les comissions puguin gestionar més despesa si el projecte ho requereix.
Es valora el servei de suport de la FAPAC. Actualment s’està analitzant la dinàmica fiscal de l’AMPA, per
tal d’assegurar la gestió més escaient.
Es proposa que hi haurà despesa de la festa d’escola nova.
La comissió de teatre duu a terme la setmana del teatre i conviden a un grup d’ASPASIM, entitat que
treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, que potser té un cost petit però que servirà per a
compensar la despesa que tenen. S’acorda que s’executarà la despesa, prèvia valoració de l’import.
La comissió de comunicació potser tindran una despesa de hòsting, que ara es duu a terme des de la
comissió gratuïtament. S’acorda que sigui així, prèvia valoració de l’import.
Aquests casos de despesa a les comissions es valoraran definitivament a la junta gestora.

Cal valorar quines inversions es volen fer en el futur, però ara per ara no hi ha idees concretes.
S’acorda que no es cobrarà mensualitat a teatre i tabals no pagarà el 5% a l’AMPA. El material de tabals
es repararà a càrrec de l’AMPA.
S’aprova el compte de resultats i balanç, per unanimitat.

4.

Pressupost

Es manté l’acord de l’assemblea anterior, segons el qual treballem amb el mateix pressupost que el curs
2017-18, amb ajust de les partides comentades al punt 3.

5.

Projecte AMPA

Es presenten algunes idees a treballar enguany:
-

-

Canviar el nom d’AMPA a AFA (associació de famílies d’alumnes). Es valora AFI (Associació de
famílies d’infants), que és neutre, però alumnes també ho és en el plural. S’aprova iniciar el
procés de canvi d’estatuts per a modificar el nom i potser d’altres aspectes. S’aprofitarà per a
revisar el conjunt dels estatuts.
Es proposa i s’acorda celebrar una festa d’escola nova, es vol fer una festa d’arribada a l’escola,
però hi ha poca gent per a col·laborar.
Participació, costa implicar a la gent i la dinàmica de comissions fluctua, però no és baixa.
S’acorda que la propera AGO es convocarà a les 20h.
Amb l’objectiu d’intentar mantenir una dinàmica positiva vers la participació a l’AMPA i
comissions, s’acorda fer un resum d’acords o memòria de l’any per tal que la gent sàpiga què es
fa i vegi que hi ha transparència.
Avui, es calcula que el 80% de les famílies són sòcies de l’AMPA (230/240 rebuts). Es valora que
14 comissions que funcionen és un èxit de treball per part de tothom. Es valora que
puntualment es poden fer comunicacions en paper, per a Assemblees o actes puntuals.
S’acorda promocionar el calendari sincronitzable de la web de l’escola.

6.

Comissions

-

No hi ha canvis a les comissions.
La comissió migdia sí que ha incorporar noves persones. Per aquest curs i com que no van venir a la
darrera assemblea, comuniquen que es plantegen fer una revisió pedagògica de les activitats de migdia.
Es valora que és necessari millorar la gestió de la participació en les tasques de la festa de fi de curs.
Es valora que hi ha moltes accions, feina i projectes i potser hi ha dispersió.
S’acorda activar definitivament el grup de Whatsapp de comissions i junta.
Queden pendents consultes a FAPAC i assessoria sobre fiscalitat i protecció de dades.

7.

Altres

Es valora la dinàmica dels grup de Whatsapp de famílies, famílies. S’exposa que l’AMPA treballa via
direcció de l’escola i no directament amb les delegades. Igualment, el mecanisme canviarà
progressivament, tal i com la comissió de comunicació està parlant amb la direcció de l’escola.
La comissió de comunicació demana no utilitzar canals de comunicació no controlats per AMPA que
poden donar problemes de LOPD (no posar vídeos a Youtube, ni a blogs alternatius o xarxes alienes,
etc.) El problema principal és que la comissió extraescolars ha penjat coses pel seu compte, tot i que és
un tema ja tractat. Es valora fer una mica de formació a les comissions. S’acorda que la comissió de
comunicació farà un PowerPoint de bones pràctiques.

Finalitza l’assemblea, a les 18.45h.

