AMPA MALLORCA
ACTA - Assemblea General 01.12.2016
La reunió va començar puntualment a les 21.00 i es va procedir amb l’ordre del
dia establert.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es llegeix l’acta anterior i s’aprova.
2 Línies estratègiques i organització
Mauro Cavaller va explicar la nova estructura del AMPA, que es basa en els punts
clau que van aparèixer en la diagnosi (jornada de participació de maig-juny 2016).
Es va procedir a la lectura i explicació de la idea que situa els nens i nenes al
centre del projecte, i que cerca no solapar els rols del AMPA i la escola, sinó fer
equip i treballar alhora.
Com segon punt, es va explicar la nova estructura on la Junta es compon de
president, vicepresident, secretaria, tresorer i quatre vocals (líders de les quatre
vocalies de Participació, Aprenentatge, Sostenibilitat, Celebracions) que treballen
amb diferents equips per donar sortida a diversos projectes. Amb aquesta
estructura de treball per projectes es podran vehicular noves energies, noves
idees, i nous projectes que es duran a terme per nous equips.
En la discussió es va considerar molt important garantir que les vocalies estiguin
en sintonia entre elles, que les línies estratègiques estiguin clares, que no hagi
contradicció entre els projectes de distintes vocalies. Amb la discussió dels
projectes per part dels vocals en Junta, es garanteix que hi haurà comunicació i
que anirem tots alhora.
3. Tancament econòmic del curs passat i presentació de nous pressupostos
Quant als ingressos, s’explica que el Projecte de Socialització és autosostenible
(tant en ingressos com en despeses). Els ingressos generals del AMPA provenen
de quotes de socis, festes, subvencions, altres activitats (com ara loteria, fires,
etc.) i menjador. Les despeses provenen del projecte d’anglès, la biblioteca,
gestió i estructura (com ara la gestoria, quotes d’associacions, la secretaria, etc.) i
el menjador.

Es genera un ampli debat al voltant de la gestió del menjador. S’explica que
l’Escola cedeix la gestió del menjador al AMPA i els guanys que s’obtenen a final
de curs es reparteixen a parts iguals entre l’Escola (que ho inverteix com vol) i
l’AMPA. En general, l’Escola ho ha anat invertint en pantalles digitals,
projector,…(per saber què s’ha comprat exactament amb aquests diners es pot
consultar les actes del Consell Escolar). Finalment s’està d’acord en revisar amb
l’escola aquesta aportació i si igualment cal donar aquest 50% a l’escola, donar la

possibilitat a la comunitat de debatre sobre la manera com es fa la inversió.
Quant a la part que li pertany a l’AMPA, s’explica que a dia d’avui hi ha una
provisió de 18.000€ de menjador que “l’Escola ens demana de guardar per si de
cas sorgeix algun imprevist”. Es suggereix la possibilitat de negociar amb l’Escola
la inversió de part d’aquests diners en projectes de l’AMPA vinculats al menjador.
S’expliquen noves possibilitats de fonts de finançament: micro mecenatge,
cinema a la fresca, tallers especialitzats, torneigs, subvencions, ventes especials
des de l’AMPA, entre d’altres.
Quant als mecanismes per a la presa de decisions, si els projectes no tenen cap
cost o el cost és de menys de 3.000€, és possible aprovar en Junta. Si el cost és
més elevat, s’ha de sotmetre a votació de l’Assemblea. Es veu factible fer
Assemblees cada trimestre per poder decidir i opinar sobre els projectes. En tot
cas i de manera reiterativa, es demana que hi hagi informació clara del que es
proposa. A més a més, estaria bé trobar un mecanisme de votació online o similar
que pugui servir per prendre decisions més democràticament.
S’aprova el nou pressupost pel curs 2016-2017.
4. Projectes
En primer lloc es resumeixen les activitats realitzades per les diferents vocalies
(ara equips) durant el curs passat i es presenten algunes novetats per al curs
present. Les memòries es penjaran al web de l’AMPA. Quan a novetats:
. Festes destaquen la nova direcció que està prenent el bar, oferint un menjar més
saludable i la nova proposta de Carnestoltes. Aquest curs serà el primer que
aquesta festa tingui un curs protagonista que s’encarregui d’organitzar la festa
sota el guiatge de l’equip de festes. Es decideix que aquest curs sempre sigui 1r
de primària per acabar d’ajudar amb la cohesió dels grups, anant de la mà del
projecte Tots Som 1 de l’escola.
. Agenda21 exposa els motius pel canvi de destí dels diners recollits amb el
mercat de roba de 2a mà. Enguany aquests diners aniran a un projecte del Casal
d’infants del Raval. Hi haurà la possibilitat que des del Casal es vingui a explicar el
projecte a les aules. Es comenta que el destí dels diners pot anar canviant cada
any però sempre anirà relacionat amb els infants i es farà el possible perquè el
projecte entri a les aules i es pugui conèixer les diferents realitats que ens
envolten. Tot aquest projecte s’explicarà en el proper butlletí.
. Socialització demana algú estar a sobre de la venda de segona mà dels llibres
que ja no es reutilitzaran per canvi de llibre. Aquesta venda pot arribar a ser d’uns
400 € o superior. Aquesta feina s’ha de controlar bàsicament en l’època de
vacances d’estiu. També demanen algú especialista en restauració de llibres
recuperar alguns llibres (són feines senzilles però segur que algú que hi entengui
una mica ho podrà fer millor).

. Biblioteca vol intentar ampliar el contacontes a 1r cicle de primària, millorar la
comunicació amb la bibliotecària, així com millorar el format de la llista de
recomanacions de lectures, sempre de la mà de l’escola.
Es van presentar aquests nous projectes (properament es podran consultar les
seves característiques a la web de l’AMPA):
01 Nou Logo AMPA Mallorca – aprovat
02 AFA canvi de nom i línia – aprovat
03 Aula Oberta – aprovat
04 Voluntaris Mallorca – aprovat
05 Reforç del projecte d’Anglès – aprovat
06 Relació famílies amb menjador –aprovat
07 Reforma mobiliari menjador –pendent de trobar un pressupost més econòmic
que el presentat (de més de 3.000€ sense IVA); si no es troba, s’aprova el
pressupost existent.
08 Menjador escolar saludable –aprovat per majoria, dos vots en contra
09 Actualització d’extraescolars - aprovat
En tots els casos es demana més participació de pares i mares!
5. Acció AMPA Els Llorers
Breument es va explicar la problemàtica del curs bolet i el fet que l’AMPA de Els
Llorers ha interposat una demanda que ens sol·liciten que recolzem. Ara són ells
els que lluiten contra la massificació d’alumnes a les seves aules, però es
probable que el curs vinent sigui l’Escola Mallorca la que tingui un curs bolet. La
demanda va més enllà de demanar que s’aturin els cursos bolets a les escoles
públiques, ja que demana que es vetlli per la qualitat de les escoles públiques (es
creu que la massificació únicament afavoreix les escoles concertades ja que
molta gent les veu com a única solució front aquesta massificació).
L’assemblea decideix recolzar la demanda de l’AMPA de Els Llorers.
6. Torn obert de paraula
A les 00.15 a.m. finalitza l’Assemblea, on ja hi ha hagut prou torns oberts de
paraula.

