REUNIÓ:

ASSEMBLEA GENERAL AMPA 2016‐2017

DATA:

19/10/2016
Tensi Garcia, Raquel Liaño, Susana Sarria, Raquel Navas, Vanesa Sánchez, Esther
Triviño, Núria Gonzalez, Lídia Boquera, Marta Ocete, Miquel A. Sastre, Estefania
Alonso, Christian Ferras, Abraham Fernandez, Montserrat Garcia, Julia Galera, Khadduj
Matar E Mekaoui, Inma Garcia, Eva Vila, Mamen Salvoch, , Montse Micola, Estefania
Enri, Miriam Villarreal i Miquel Pons.

ASSISTENTS:

ORDRE DEL DIA PREVIST
Amb motiu del nou curs escolar 2016‐2017 té lloc la I Assemblea General de l’AMPA Llastres de
l’escola Mestral amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea General Ordinària curs 2015/16
2. Memòria Curs 2015‐2016
3. Estat econòmic i aprovació de comptes curs 2015‐2016
4. Presentació i aprovació del pressupost pel curs 2016‐2017
5. Activitats Programades AMPA 2016‐2017
6. Votacions i representació de la Junta Directiva curs 2016‐2017
7. Torn de dubtes i preguntes
TEMES TRACTATS

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària curs 2015/2016
Sense cap esmena a fer per part de la junta i assistents, queda aprovada per unanimitat l’acta de
l’assemblea General del curs 2015‐2016.
2. Memòria curs 2015‐2016
Tensi Garcia detalla les activitats dutes a terme des de l’AMPA durant el curs passat:
‐

Promovem i organitzem les activitats extraescolars:
o Classes d’anglès a l’escola (de P3 a P5) i a l’acadèmia Alquilamitiempo.com
o Màgia i Mecanografia (de 1r a 6è) amb l’empresa Xavi Zurita .
o Aloha amb l’acadèmia L’Estudi.
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‐

Seguiment i supervisió del funcionament del menjador escolar, aportant millores i fent
d'interlocutor col∙lectiu entre les famílies i els altres actors (principalment l'empresa): des
de l’AMPA (mitjançant la Comissió de Menjador), procurem vetllar pel bon funcionament i
condicions del servei de menjador i de l’espai de lleure del migdia que actualment està a
càrrec l’empresa Cuina i Gestió. Tensi recorda que el menjador està obert als pares i mares,
que podeu contactar amb l’AMPA (Tel. 691 808 363) per visitar el menjador i provar el
menú dinant amb els vostres fills. També podeu veure el funcionament del menjador des
de dins i les activitats que aquell dia es programen al pati.

‐

Col∙laboració amb l’escola per l’adquisició de material escolar: donem suport a l’escola en
l’adquisició de material lúdic i pedagògic (regals de Nadal per classes i subvenció dels regals
del Caga Tió pels més petits) i en el manteniment i la renovació dels diferents espais
escolars.

‐

Participem en la organització i desenvolupament de festes tradicionals i activitats
complementàries:
o La Marató de TV3.
o Organització de la visita del Patge Reial (amb la col∙laboració d’un pare de l’escola) i
subvenció dels regals del Tió de Nadal pels més petits i obsequis de Nadal per les
classes.
o Col∙laboració amb l‘Ajuntament en l’organització de la festa infantil de Carnestoltes
(lliurament del berenar).
o Organització del Concurs de St. Jordi en col∙laboració de diversos comerços del
poble (que exposen els dibuixos preseleccionats) i de la biblioteca municipal.
o Subvenció de l’actuació musical que es realitza a l’escola per la festa de final de
curs (pes nens de Cicle infantil i mitjà), subvenció de la festa de final de curs pels
alumnes de 6è.
o Organització de les fotos de Nadal i subvenció de la foto de grup‐classe de final de
curs per a socis de l’AMPA

‐

Escola de mares i pares: promovem i financem xerrades al voltant de diferents temes
d’interès per a mares i pares.

‐

Col∙laborem amb les famílies mitjançant la subvenció de materials i activitats: portafolis (de
P3 fins a 2n), agenda escolar (de 3r a 6è), paquet de folis (per tots els cursos) i subvenció de
les excursions pels socis de l’AMPA.

‐

Durant els curs passat es va posar en funcionament la nova web de l’AMPA i el nou logo.
Lídia Boquera presenta la web (http://www.ampamestral.com) i els diferents apartats on hi
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consta tota la informació relacionada amb l’AMPA i on es podran descarregar tota la
documentació relacionada amb l’AMPA i el menjador i convida als assistents a participar
aportant els seus suggeriments i propostes (http://www.ampamestral.com/contacte).
Es recorda als assistents que poden consultar totes les notícies i novetats d’interès
relacionades amb l’activitat escolar al Facebook de l’AMPA
https://www.facebook.com/Ampa‐Escola‐Mestral‐691089987680929/
3. Estat econòmic i aprovació de comptes del curs 2015‐2016
Raquel Liaño presenta la relació d’ingressos i despeses corresponent al curs passat. Sense consultes
al respecte, s’aproven dites comptes.
Enllaç al document
4. Proposta i aprovació del Pressupost pel curs 2016‐2017
Raquel Liaño presenta el pressupost del curs 2016‐2017. Sense consultes al respecte, s’aprova el
pressupost previst.
Enllaç al document

5. Activitats programades AMPA 2016‐2017
A banda de les activitats que anualment es realitzen (especificades al punt 2 de l’acta), l’AMPA ha
iniciat aquest curs amb molt bona rebuda, una nova activitat extraescolar: Robòtica
La robòtica educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil
conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
L’empresa que imparteix aquesta activitat és Dynamid, especialistes en activitats de robòtica
educativa que ofereix 3 programes d'activitats diferents en funció de l'edat de l'infant:
‐

P3, P4 i P5: Bee‐bot, un petit robot amb forma d’abella que fa viure milers d’aventures als
més petits de casa!. Es tracta d’una activitat educativa i molt divertida en la qual aprenem
jugant. Les activitats tenen una temàtica diferent cada setmana on desenvolupem la lògica,
el pensament creatiu, la psicomotricitat fina, la lectoescriptura i l’interès per la ciència i la
tecnologia.

‐

Des de 1r fins a 4t de primària: Lego WeDO, per descobrir tot el que són capaços de muntar
el nostres nens i nenes amb peces Lego, motors i sensors. Els nostres alumnes realitzen
construccions amb aquests elements creant mecanismes que realitzen un moviment en
concret gràcies al programa propi d’ordinador de LEGO WeDo o d’Scratch. Aquests
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programes són de fàcil ús i proporcionen als alumnes seguretat i creativitat alhora de donar
vida a les seves construccions.
‐

5è i 6è: Lego Mindstrorms, per aprendre el funcionament de diferents sensors i actuadors
d’una forma divertida i pràctica per anar resolent progressivament missions més
complexes.

6. Votacions i representació de la Junta Directiva curs 2016‐2017
Sense cap esmena a fer per part dels assistents, es presenta com a candidata a presidir la junta
Tensi Garcia, que presenta a la resta de la junta:
‐

Esther Triviño (Vicepresidenta)

‐

Raquel Liaño (Tresorera)

‐

Lídia Boquera (Secretaria)

‐

Susana Sàrria (Representant de l’AMPA al Consell Escolar)

‐

Susana Climent (Representant de l’AMPA a la Comissió de menjador)

‐

Tanit Garrigós

‐

Raquel Navas

‐

Núria Gonzalez

‐

Silvia Alcaide

‐

Vanesa Sánchez

‐

Inés Sancho

S’incorporen a la junta dos nous membres:
‐

M. Carmen Salvoch

‐

Miguel A. Sastre

7. Torn de dubtes i preguntes
Tensi Garcia agraeix la seva assistència a tots els presents i convida a tots els pares i mares a
participar, d’acord amb la seva disponibilitat, en les diferents comissions de treball de l’AMPA.
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