
          

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
24 de novembre de 2015  

comença en segona convocatòria a les 20:30  

30 persones anoten les seves dades a la llista d’assistents que s’adjunta 

 
 
PRESENTACIÓ 
 
L’Esther Espejo fa la presentació inicial i amb l'ajuda del power point,  detalla 
el funcionament de l’AMPA i com s'organitza.  
 
L'Anna Vila (tresorera) detalla com es reparteix la quota mensual: uns 20€ per 
material escolar, per pagar excursions, colònies i millores a l’escola com per 
exemple: pissarres, tendals... Una altra part, d’ aproximadament 3€ estan destinats 
a organitzar festes, a les  despeses administratives i a les aportacions de sisè, 
de la colla gegantera i de l’agermanament amb una escola de Nicaragua.  
 
La Vanessa Diaz (vice presidenta) informa dels càrrecs electes i fa saber que en 
aquesta assemblea s'han d'aprovar els nous càrrecs de tresorera i secretària, que  
finalitzen per haver acabat el mandat de 3 anys i per raons personals/laborals 
respectivament. 
 
 
ECONOMIA 
 
L’Anna Vila pren la paraula i fa un resum dels comptes corresponents al curs 
2014/2015 seguint la memòria econòmica repartida entre els assistents (s’adjunta 
còpia). Entre altres punts comunica que: 
 
- Els comptes han estat auditats per la Neus Prior i en Joan Sánchez, que també 

s'han ofert per auditar els del curs 15/16, sent aprovats per unanimitat. 
- El saldo del 14/15 va ser de 3800.-€ en positiu (import que es destinarà a 

projecte escola: ordenadors, projectors, pantalles digitals, remodelació del 
pati gran pel curs 15/16) 

- Hi ha un fons de reserva de 12.000€ en un pla fix que dóna rendibilitat, i que 
serveix com a coixí per possibles imprevistos  

- No ha calgut utilitzar la partida de 3.000.-€ destinada a assegurar l’ 
integració dels alumnes amb necessitats especials 

- Totes aquestes despeses han estat aprovades per la Junta de l’AMPA i pel 
Consell Escolar. 

- S’ha obert un nou compte corrent per tal que sigui més fàcil per l'escola fer 
els pagaments de les excursions, colònies i transports.  

- La part administrativa ara suposa una despesa menor perquè les activitats  
extraescolars les cobra directament Àmbit Escola, d’aquesta manera es 
simplifica la gestió dels rebuts. 

- Davant la consulta d’un assistent per l’elevat cost de les despeses bancàries, 
s’explica que venen derivades de girar tots els rebuts mensuals i que està 
previst intentar rebaixar-les demanant a les famílies que generen girs 
retornats que paguin en efectiu les quotes.  
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Pel que fa al pressupost del curs 2015-2016, la proposta és: 
 
- Mantenir la quota de 23€ 
- Pujar l’import de la partida d’imprevistos 
- Adaptar-se a la normativa SEPA 
- Augmentar el pressupost de “Projecte escola” fins a 5.000€. Es recorda als 

assistents que tothom qui tingui  idees de millora per l'escola, les pot fer 
arribar a l’AMPA i s’estudiarà si es poden dur a terme. 

- Dotar de més pressupost a la partida de festes, passant dels 700€ a 1300€ ja 
que està previst que les festes siguin més atractives. Els diners pressupostats 
es repartiran entre les diferents festes segons convingui. 
 

Finalment s'aprova a Indiana Mans com a nova tresorera, a Laura Tondo com a nova 
secretària i també es dóna per aprovat l’estat de comptes 14/15 i el pressupost 
presentat pel curs 15/16.  
 
 
 
COMISSIÓ DE FESTES 
 
L’Eli Pou detalla les festes realitzades els curs passat (xocolatada, castanyada, 
Jungfrafesta) Aquest curs s'incorporen a la comissió la Lídia, la Núria i l’ 
Isabel. Proposaran a l'escola la possibilitat de fer un ball de disfresses per 
Carnestoltes i una festa de l'escuma a fi de curs, també es planteja tornar a posar 
bar a les festes, ja que genera uns ingressos que auto financen les festes. 
 
 
 
EXTRAESCOLARS 
 
La Sílvia Gullon informa que es va proposar fer bàdminton i hàndbol, en resposta a 
la demanda d'esports que no impliquessin competicions, però no van tenir prou 
inscrits. S’ha de tenir en compte que per una falta d’espai i d’hores lliures 
estaven programades pels divendres tarda, cosa que suposa un inconvenient per 
moltes famílies. Ja s’ha estudiat la possibilitat de moure alguna activitat a 
alguna altra escola però de moment no s’ha pogut fer.  
 
Alguns assistents es queixen de l'horari dels cursos de natació que es fan a la 
piscina municipal en dies escolars, però aquesta extraescolar depèn de l'ajuntament 
i és el millor horari que s’ha pogut obtenir. De totes maneres no es descarta la 
possibilitat de contactar altra vegada amb l’ajuntament per intentar millorar 
l’horari. 
 
També es demana rebre informes de les extraescolars, la Sílvia ja els ha reclamat i 
han d'arribar abans de Nadal.  
 
Es fa saber que per qualsevol queixa s'han d'adreçar a la secretaria de l'AMPA 
(millor per escrit que de paraula) i que des d'allà es farà arribar a la persona 
responsable d’extraescolars per tal que contacti amb en Josep Porras (àmbit escola) 
o el monitor que pertoqui 
 
Les activitats per pares es consoliden i van en augment 
 
Pel curs 15/16 està previst canviar les cistelles i reforçar la barana així com 
pintar les demarcacions dels camps de bàsquet i futbol 
 

2/5 

 



CASALS 
 
L’ Ignasi i la Vanessa prenen la paraula: els casals que s'ofereixen són el de 
setembre, el de Nadal, el de Setmana Santa i el d'estiu, que és el que té més 
inscripcions. Els organitzen àmbit Escola i l'Àpat 1998. 
 
Es van mirar altres proveïdors però no presentaven la programació si no hi havia un 
compromís de tirar-ho endavant. Així doncs, es demana que si algú coneix altres 
empreses o entitats que organitzin casals, que passin el contacte per veure les 
possibilitats de treballar amb ells. 
 
A totes les empreses se’ls exigirà que compleixin tots els requisits de titulació 
per parts dels monitors 
 
- Setmana Santa: no es va poder fer per falta de canalla 
- Nadal: aquest any s’allargarà fins el 8 de gener 
- Estiu: el passat juliol es va proposar un casal lúdic que propiciaria que fos 

un casal mixt però no va tenir massa acceptació, segurament perquè hi ha una 
forta competència amb els esplais de la ciutat. Els casals que funcionen molt 
be són bàsquet, futbol i dansa. Alguns pares demanen que es recuperin les 
excursions setmanals als casals esportius, temps enrere es van suprimir amb 
l’objectiu d’abaratir el preu. Al casal de petits hi va haver molts canvis, 
tant de dies d’excursions com de canvis d’activitats. Es planteja la 
possibilitat de fer enquestes setmanals per saber si tot va be i estar a temps 
de solucionar possibles problemes que sorgeixin. 

 
 
 
FORMACIÓ 
 
La Mar Caparrós explica que el curs passat es van fer 3 formacions: l’Hàbit DE 
LECTURA per fomentar la lectura entre els més menuts, TALLER CRÉIXER EN FAMILIA 
orientat a famílies amb nens de 6-12 anys que constava de 6 sessions i COM AJUDAR A 
FER DEURES d’una sola sessió 
 
Per aquest curs està previst fer un altre taller de “Créixer en família” però es 
necessari arribar a un mínim d’assistents perquè ens els concedeixin. També està 
previst fer una xerrada de “seguretat a la xarxa” molt important actualment 
 
Tots aquests cursos són gratuïts tant per l’Ampa com per l’escola. 
 
S’accepten propostes de temes a parlar i de tallers formatius a sol·licitar. 
 
 
 
SOCIALITZACIÓ 
 
La Sílvia informa que no s’ha necessitat fer cap aportació extra, que no s’han 
tocat les quotes i que s’ha cobrat una subvenció que estava pendent. S’han renovat 
els llibres d’anglès de 2 cursos i algun llibre de la biblioteca. 
 
Pel nou curs, es valorarà si cal augmentar la quota i segurament s’hauran de 
comprar llibres d’anglès 
 
Es demana col·laboració per folrar llibres. Es proposa per part d’algun assistent 
que cada nen s’emporti els llibres i el material necessari a casa, per tornar-los 
folrats, però l’escola no és massa partidària d’utilitzar aquest sistema ja que no 
queda garantit que es faci bé i que tornin tots els llibres a l’escola. 
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 COMUNICACIÓ 
 
Actualment tenim un facebook molt actiu on es pengen les circulars de l’AMPA i de 
l’escola. També s’hi poden trobar articles i informació de cursos relacionats amb 
l’educació. 
 
S’està implantant la nova web en format WordPress on cada comissió podrà afegir-hi 
informació d’interès, activitats previstes.. és un sistema molt dinàmic i pot ser 
molt útil per donar més informació a les famílies. 
 
Es demana col·laboradors amb coneixements de WordPress, blog, xarxes socials i 
programació Web. 
 
AGERMANAMENT 
 
Fa la presentació l’ Ignasi: és una comissió formada per mestres i famílies 
vinculades a la nostra escola, encara que actualment la majoria de pares/mares ho 
són d’ex-alumnes. Mantenen una molt bona relació amb l’escola Francisca González de 
Nicaragua amb qui col·laboren amb un projecte educatiu, un taller de formació per 
dones, la legalització de criatures, la correspondència entre els alumnes de les 
dues escoles i activitats diverses. 
 
L’obtenció de diners per invertir en els diferents projectes que es posen en marxa 
s’obtenen de l’aportació de l’AMPA, de la venda de loteria, (aquest any “La 
Grossa”) i també dels beneficis que es generen amb el bar durant la Jungfrafesta. 
 
A l’inici del curs es passa un powerpoint a les classes per explicar i 
sensibilitzar els alumnes de les necessitats que tenen a Nicaragua. 
 
COLLA GEGANTERA 
 
La Laura explica que la colla està formada per pares, mares, nens i ex-alumnes i 
tenen per objectiu fomentar la cultura popular catalana, són un grup de gent ben 
avinguda i és una activitat per tota la família 
 
Ara mateix el cos de músics ha quedat afeblit i els aniria bé gent nova a qui se’ls 
donaria classes de gralla. Fan sortides quan hi ha prou gent i es troben els 
divendres per la tarda. Les reunions es fan segons les necessitats que sorgeixen.  
 
Per aquest any tenen previst renovar les faldilles d’en Quimet i els barrets dels 
gegants.  
 
LA MARATÓ 
 
La Mar ens fa saber que és una comissió que es va estrenar l’any passat, es van 
preparar activitats varies amb la col·laboració de mestres i famílies i es va 
aconseguir una recaptació d’uns 1300.-euros.  
 
Aquest any es celebrarà l’11 de desembre per la tarda, es tornaran a fer uns 
encants i hi haurà activitats relacionades amb la diabetis i l’obesitat. També es 
farà una xerrada de nutrició, una màster-class de karate i una d’aeròbic, una rifa 
amb la col·laboració de molts comerços de Badalona i es muntarà un bar amb 
pastissos casolans. 
 
Aquesta col·laboració es fa previ registre a “La Marató de TV3” i seguint tot el 
procés que marca la fundació. 
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APORTACIÓ SISÈ 
 
Es comunica la intenció de fixar en què s’han de destinar els diners que aporta 
l’AMPA, per tal que quedi establert pels propers anys i que arribi a tots els 
nens/nenes per igual. Des de la junta de l’AMPA es proposa que s’utilitzin per 
l’àlbum de foto que tradicionalment es regala als alumnes, en cas que s’aprovi 
seria imprescindible presentar una factura que en justifiqui el pagament. 
 
Representants dels pares/mares de sisè opinen que s’hauria de destinar a pagar el 
sopar a les famílies que no s’ho puguin permetre, prèvia demostració. 
 
Es comenta que és molt difícil saber del cert qui està en aquesta situació ja que 
no tenim accés a les rendes i es corre el perill de fer un repartiment poc 
equitatiu 
 
Es procedeix a la votació i 22 persones estan d’acord en invertir-ho amb l’àlbum, 
en el moment de la votació hi ha 25 persones a l’assemblea 
 
L’assemblea es dóna per finalitzada a les 22:40h 
 
 
 
 
 
Pilar Martí (Presidenta)    Laura Tondo (secretària en funcions) 
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