ACTA APIMA DOCTOR COMAS CAMPS

Dimarts, 27 d’ Octubre de 2020

Quan són les 19:00 hores del dia assenyalat, es reuneix l’Assemblea amb l’assistència d’Amanda
Guasch, Maite Mascaró, Irene Villalonga, Lina Juanico, Joan Marquès, Ismael Bagur, Xavier Mercadal,
Josep Petrus i Joan Mascaró. Agraïm la participació de na Núria, directora del Centre.
Aspectes que s’han tractat:
✓

Compra d’Ordinadors i Donació al Centre. El president dóna a conèixer a la junta el
projecte i pressupost de compra de 81 ordinadors personals “Chromebook”, d’acord amb
les necessitats declarades pel Centre. La idea és comprar-los i donar-los al Centre
perquè lliurement disposin d’aquest material segons les seves conveniències (a canvi
d’una declaració responsable del usuari comprometent-se al seu manteniment i cura),
que na Núria va aclarir en detall a la junta. En resum, la direcció del Centre valora molt
positivament l’esforç que fa l’Apima per a poder disposar d’aquestes màquines, que
ajudaran a la formació dels alumnes de cinquè i sisè, mentre que tercer i quart també
disposaran d’equips entre els nous i els que ja existeixen en el Centre. La directora
reconeix que a dia d’avui encara no està decidit com es distribuiran amb detall. Na Núria
expressa la seva confiança amb les professores de cinquè i sisè, el seu gran domini dels
temes TIC i que aquest any utilitzen els ordinadors quasi el 100% del temps de docència
(protocols Covid-19 han impulsat el seu ús); arriba a la conclusió que serà una inversió
molt bona per l’alumnat. En Josep detalla que es faran 3 pagaments i que no es
contractaran les subscripcions de llicències Google, de forma que el cost total de la
compra s’aproxima a 22.000 euros distribuïts en 3 pagaments (novembre, febrer i juliol);
l’empresa subministradora és Icono. Els “carros” aniran a compte del Centre. Na Núria
pensa que d’aquí a dos anys es Centre escollirà que la Conselleria subvencioni la
renovació d’ordinadors pels alumnes que van pujant. S’aprova per unanimitat dels
presents l’execució d’aquest projecte.

✓

Menjador. Es posposa fins el gener de moment. El sondeig realitzat no ha aconseguit
arribar als mínims buscats per a arrancar el projecte. Sa cuinera, na Maribel, no veu prou
demanda i prefereix deixar-ho estar de moment (9 usuaris de mitja es veu insuficient). El
gener es farà un altre sondeig. En Joan Gómez s’encarregarà de fer una comunicació
d’aquesta resolució. No es contempla posar en marxa l’escola matinera mentre estem
en Estat d’Alarma. El mes de gener en tornarem a parlar.

✓

Extraescolars. Na Maite Mascaró posa en coneixement de la junta com van acabar els
adjusts de classes en el Centre d’Estudis que ofereix Anglès (17 nens i nenes del Comas,
1 del Duran). A mode de resum, el Centre va “re-omplir” un grup amb alumnes “no de
l’Apima” i així els costos s’ajusten als ingressos (el Centre farà més dies lectius que els
del Comas i això és un factor de desequilibri pressupostari extra) . L’Apima no guanyarà
pràcticament res d’aquest servei, la qual cosa ens indica que probablement l’any que ve
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no es plantejarà posar en marxa aquest servei amb aquestes condicions, donat que la
gestió del projecte no ha sigut fàcil. En Josep explica que ja havia liquidat una primera
factura de 1280€ al Centre d’Estudis.
✓

Altres. Donat que Caixa Colònia va pagar 1000 € el juliol, convindria donar-los una mica
de negoci de maneig de l’Apima. En aquests efectes, el president anuncia que convindria
acreditar a na Zafra de Gestió 2000 perquè obtingui credencials per operar amb l’Entitat
Financera. Finalment, es recorda que el Comas disposa d’un saldo de 1000€ de l’Apima
de l’any passat per fer excursions que finalment no es varen fer. S’acorda que quedin a
la seva disposició a compte de les excursions d’enguany.

Quan són les 19:50h i sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió , de la qual,
com a secretari, n’ estenc aquesta acta.

Joan Mascaró Pons

Secretari
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