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Hi assisteixen:  S’han excusat d’assistir-hi: 

 3 vocals de la Junta Directiva 
 

 Presidenta 

 Tresorer 

 Vicepresidentes  

 Secretària 
 

 9 Vocals Junta Directiva 

 29 socis i sòcies 

 Administrativa de l’associació 
 

Ordre del dia: 

 Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
 Camí Escolar | Presentació 
 Presentació i aprovació, si escau, de: 

 Tancament i balanç | 2013/2014 
 Pressupost | 2015/2015 
 Quotes | 2014/2015 

 Presentació Activitats  
 Memòria | 2013/2014 
 Projectes | 2014/2015 

 Programa Auxiliars de Conversa| Presentació i aprovació  
 Tal com som | Actualització i aprovació 
 Junta Directiva | Renovació de càrrecs 
 Precs i preguntes 

 

 Desenvolupament de la sessió: 

La vicepresidenta es presenta i dóna la benvinguda als assistents. 

 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

Aprovació de l'acta anterior per unanimitat. 

2. Camí Escolar. 

Una tècnica de l'ajuntament ens explica què és i què representa un camí escolar. 

Explica que el tema va per llarg i que qui vulgui també pot anar el 4/12/14 a una reunió que 
es farà a ajuntament sobre el camí escolar. 

 

3. Tancament i balanç 2013/2014 

El Tresorer explica el tancament i balanç de l'any 2013-14. Se centra bàsicament en els dos 
grans desviaments: 

A) quota general de l'AMPA suposa un estalvi de 1500€ atès que l'escola va fer una previsió a 
l'alça que després ha estat un estalvi. 
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B) el canvi d'empresa de menjador ha suposat un estalvi de 3000€ perquè s'ha disminuït el 
preu del menú. 

C) un error en el pressupost de piscina fa que es produeixin 2200€ de pèrdues. 

En resum tenim 966€ de pèrdues. 

S'aprova el tancament i balanç per unanimitat. 

 

4. Pressupost i quotes 2014/2015 

El tresorer fa l'explicació del pressupost i la conclusió és que tenim un romanent de 2700€ 

S'aprova el pressupost per unanimitat 

S'aprova per unanimitat les quotes de totes les activitats. 

 

5. Presentació Activitats 

La Vicepresidenta-1 explica quines activitats i despeses té l'ampa a part de les activitats 
extraescolars: Especialista de plàstica, Administrativa-coordinadora, llibres de text, material 
fungible, revista, festes, subvencions, coordinació ampa-escola, etc,etc... 

 

6. Memòria i objectius 

La Vicepresidenta-1 explica el més significatiu de cada comissió 

Econòmica: s'encarrega dels números anuals de l'ampa. 

Adults: organització de xerrades, organització i venda de llibres per Sant Jordi. 

Comunicació i tecnologia: s'encarrega del blog de l'ampa i necessita gent perquè només hi ha 
una persona. 

Escola Inclusiva: la Vicepresidenta-2 explica la importància dels Encants per recaptar fons i la 
incorporació de les necessitats educatives derivades del risc d'exclusió social. També falta 
gent 

Menjador: Canvi d'empresa que ha suposat una millora en el producte així com en la relació 
amb l'empresa. 

Monitors: Es plantegen canvi d'empresa si escau. Es manté el tema de rentar-se les dents a 
partir de 3er i de manera voluntària. S'analitzarà el per què de la davallada del Casal d'estiu. 
Els tallers es mantenen. Es comunica que es farà una comissió mixta entre menjador-
monitors per tal d'organitzar el Casal d'estiu. 

Esports: S'explica que s'ampliarà a P4. També hi falta gent. 

Escacs: Ha pujat el preu de l'activitat i han baixat les inscripcions. S'intentarà participar en un 
torneig fora de l'escola. 
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Piscina: Tot es manté. 

Teatre: Es proposa teatre musical a 5è. 

Música: Tot es manté 

Escola Pública de Qualitat: Una membre de la comissió explica la recollida de signatures com 
a suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una educació de qualitat. 

Jornada Escolar: es faran activitats per valorar si la jornada escolar de l'escola es pot millorar. 

 

S'explica tota la part d'activitats per adults. Una mare explica que els falta gent per la coral. 

 

4. PAC 

Explicació del PAC d'acord amb els documents enviats als pares prèviament a l'assemblea. En 
resum el PAC permet gaudir d'un voluntari lingüístic per incorporar-se a l'escola de cara a 
reforçar el contacte i aprenentatge de la llengua anglesa: 25 hores setmanals d'auxiliar de 
conversa natiu durant 9 mesos que estarà en acolliment trimestral per famílies de l'escola. 
Aquest recurs augmentarà uns 3€ mensuals la quota de l'Ampa. S'informa sobre el procés 
seguit de presentació del projecte a la direcció de l'escola, al Consell escolar i debat així com 
la seva aprovació pel claustre de mestres.  

Hi ha un debat amb els diversos arguments tant a favor com en contra del Programa. 

Per tal que l'assemblea decideixi si la vol implantar pel curs 2015-16 en acord amb l'escola, 
s'ha de votar.  

Votació: 

• SI -- 36 

• NO – 3 

• ABSTENCIÓ – 4 

  

S’APROVA PER MAJORIA 

 

5. Tal Com Som 

S'expliquen les actualitzacions del Tal Com Som. 

S'aproven les actualitzacions per unanimitat 

6. Torn obert de paraula 

Es demana gent que es vulgui apuntar a les diferents comissions on hi falta personal. 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
CURS 2014-2015 

Núm. 1/1415 6/11/2014 | de 20:30h a 23:00h 

 

Pàg. 4 de 4 

 

Noves incorporacions: 

 

NOM COMISSIÓ 

Raquel López (P3 i P4) econòmica 

Paloma Gueilburt * (P3) Comunicació i tecnologia 

Ricart Vilalta (P3) Comunicació i tecnologia 

Vanessa Monforte (P3 i P5) monitors 

Fabián Delgado* (P3) menjador 

Lourdes Lasaosa (P3 i P5) piscina 

Jordi Lleal  (3er) esports 

Mar Benlloch (1er i 3er) Escacs i teatre 

Imma Pedemonte (1r) Escacs i teatre 

Noel Almagro  (P4) Camí escolar 

 

S’aixeca la sessió a les 23.00h 


