
 

 

 
Acta ASSEMBLEA 29 de Novembre del 2018 

 
Data: 29 de novembre de 2018 
Horari: 19:30 a 22:00h 
Lloc: Aula d’Antics Alumnes de l’escola 
Assistents: Gemma Arcalís (Presidenta entrant), Alex Saballs (Vicepresident), Francisco 
Chamorro (Tresorer), Ingrid Obradors (Secretària entrant),  Ana De Sousa, Marta 
Holguín, Chony De la Cruz, Anna Belló.  
 
Iniciem la Sessió a las 19:30h, hora convocada i a la espera de la renovació de càrrecs, 
presenta el Àlex Saballs, seguint la normativa. Com a component de l’AMPA amb més 
edat pren la paraula, fins que tingui lloc la renovació de càrrecs. 
S’anuncia, que per a poder fer una millor transcripció de l’assemblea, passem a gravar 
la Sessió. 
Comença la sessió:  

• 1 er ordre del dia; lectura de l’acte de l’assemblea anterior. S’informa que està 
penjada a la web. Un cop llegida l’acta es dona per aprovada. 
 

• Renovació de Càrrecs; s’explica que, via delegats,  a finals d’octubre es va donar 
la oportunitat a tothom a poder forma part de la junta i finalment la proposta de 
nova junta de l’AMPA que es presenta per ser aprovada per l’assemblea, és la 
següent.  

 



 

 

 
Per part d'una assistent, Maria José Gracia, s’apunta que cada 3 anys s’han de 
convocar eleccions.  
A partir de l'article 8 dels Estatutss'explica que si la Junta que es presenta a 
l'Assemblea es aprovada per aquesta, es renoven els càrrecs per un termini de 
tres anys.  La convocatòria d'eleccions és un fet extraordinari que només es 
produiria si es presentés més d'una candidatura. 
S’apunta que no s’ha presentat cap candidatura alternativa a la Junta vigent.  
 
Es procedeix a presentar els membres de l’AMPA que es presenten per aquest 
període indicant nom i el curs dels nostres fills. 

o Chony de la Cruz – 1er d’ESO  
o Àlex Saballs – 4rt de la ESO 
o Francisco Chamorro – 6è i 3er de primària i P4 Infantil 
o Gemma Arcalís – 1er d’ESO 
o Ingrid Obradors – P3 Infantil 
o Ana de Sousa – 4rt de la ESO 
o Ana Belló – 5è de primària 
o Marta Holguín – 1er de la ESO, 5è de primària 

I s’explica d’aquelles persones de l’AMPA que no han pogut assistir; 
o Maite Castro – 1er de primària i P4 Infantil 
o Aïcha Rim – P3 Infantil 
o Gemma Mascaró – 5è de primària 

 
Es procedeix a votar a mà alçada la composició de la nova Junta tal i com decideix 
l’assemblea. S'aprova d'acord amb els següents vots: 

20 vots a favor 
3 abstencions 
23 vots totals 

 
• L’Andrea Campos, Presidenta sortint, passa a presentar l’Informe resum 

d'allò més rellevant que s’ha fet al curs 2017-2018 
o Reunions periòdiques amb els Delegats on de primària i secundària, 

tot i que per part de secundària va tenir menys èxit. És parla de forma 
positiva de la iniciativa i es consolida per aquest any. 

o Es canvia el format de la festa de Nadal, que es deixa de fer com a tal 
per dedicar-se a la recollida de joguines, recollida de roba. Campanya 
de gran èxit; es van recollir 120 bosses de joguines i 240 de roba que 
es van donar a la Fundació Pare Manel. 



 

 

 
 

o Suport al programa de fruita infantil que aquest curs 2018-2019 
continua i s’aprofita per a demanar voluntaris per a col·laborar a 
l'hora de tallar fruita. 

o Es van realitzar dues xerrades; 
§ Disciplina Positiva  
§ Intel·ligència Emocional 

o Festa Solidària es va participar amb un taller de manualitats per nens 
de Joieria Africana; collarets, polseres... 

o Graduació Infantil amb el mateix format d’anys anteriors degut al seu 
èxit i amb la col·laboració dels pares dels alumnes de P5, es va regalar 
una galeta que va dissenyar una mare i una gorra. 

o Es presenten els dissenys guanyadors pels logos que es van estampar 
a les samarretes que es van donar a les graduacions de Primària i ESO 
i la dessuadora per Batxillerat. 

o Festa de Final de curs amb molt èxit d’assistència amb un format que 
agrada als pares i nens. 

o Altres col·laboracions i accions realitzades: 
§ Participació a trobades i assemblees de la FAPAMAC.  
§ Representació al Consell Escolar. 
§ Beques Centenària i Champagnat.  
§ Acollida matinal.  
§ Ajuts a les Associacions. 
§ Reunions i propostes de millora de la Comissió de Salut i 

Nutrició.  
§ Seguiment de preguntes i respostes de les reunions de 

delegats. 
§ Participació en activitats de l’escola: Jocs Florals, Olimpíades. 
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• La Presidenta entrant agraeix la col·laboració de l’Andrea en explicar les 

principals activitats desenvolupades per l’AMPA durant el curs anterior i 
procedeix a explicar el projecte del curs 2018-2019 i l’organització per 
Comissions que permet la participació d'aquells pares que no poden integrar-
sea la Junta de l’AMPA, però per altra banda si volen participar activament i 
col·laborar. Es procedeix a explicar comissions i dinamitzadors. 

 
 

o Comissió de Delegats – dinamitzar la comunicació entre famílies i 
escola a través dels delegats dels diferents cursos. 

o Comissió de Comunicació – Apropar l’AMPA a les famílies de l’escola; 
potenciar Xarxes Socials, activar Web de l’AMPA. Es pregunta si hi ha 
Xarxes Socials de l’AMPA i es confirma que de moment no. 

 
Es fa un parèntesis i s’apunta que les Comissions faran tot allò que els 
membres de les Comissions vulguin i puguin, sempre amb la supervisió 
de la Junta. 
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Abans de Nadal es convocarà una reunió amb tots els membres de les 
Comissions perquè es coneguin, s’activin i comencin a posar-se en marxa. 
I es trasllada que hi ha 30 persones apuntades a comissions, a més dels 
delegats, i a aquelles persones que s’han apuntat a dues comissions, se’ls 
hi dóna la llibertat de que formin part d’ambdues i s'informa que les 
comissions estan obertes i tot aquell que hi vulgui participar hi és a 
temps.  

• Comissió de Dinamització – Propostes diverses d’activitats 
anuals per a realitzar-les conjuntament i és una forma de que 
les famílies es coneguin millor. També organitzar la festa de 
final de Curs en col·laboració amb la Junta.  
Es puntualitza que aquesta Comissió es reunirà abans ja que 
té la primera acció que dinamitza, la recollida de joguines i 
roba. Es situarà una persona a Infantil i una altra a recepció 
per a facilitar la recollida i es planteja que s’intentarà fer 
recollida de roba també, ja que l’any passat va tenir bona 
acollida i gran èxit. 

• Comissió de Formació – Es tracta de realitzar sessions 
formatives dirigides a totes les famílies de l’escola per a poder 
donar resposta a totes les inquietuds dels pares i mares de 
l’escola. Xerrades gratuïtes, ofertes públiques de formació i 
altres patrocinades per l’AMPA. Es passarà una enquesta a 
totes les famílies per a veure quins son els interessos (p. ex. 
internet segur, polls...). 

• Comissió Salut i Nutrició – Donar suport i proposar millores al 
menjador en quant a menús, activitats al migdia. Realitzar 
unes sessions d’Observadors per a poder fer un informe. 

• Comissió de Reciclatge Llibres i Joguines – Es pregunta en 
concret per aquesta comissió, perquè el dia de la reunió de 
delegats no va quedar del tot clara i es concreta que en cada 
Comissió es podrà fer tot el que els pares i mares que s’apuntin 
vulguin. S’apunta si es podrà realitzar intercanvi de llibres de 
text i xandalls i es trasllada que de moment està tot obert. 
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• Aprovació dels comptes del curs 2017-2018 i pressupost del curs 2018-2019 

Pren la paraula el Francisco Chamorro, tresorer de l’AMPA. 
 

o La caiguda de famílies i la limitació d’ingressos van obligar a presentar 
uns pressupostos ajustats. Amb aquest condicionant, es considera el 
resultat com un èxit, perquè s’ha aconseguit fer tot allò que s’havia 
establert i amb un superàvit de més de 3.200€. 

o Les activitats que s’han realitzat són totes aquelles que ha presentat 
l’Andrea en el recull dels projectes 2017-2018. 

o S'ha aconseguit un estalvi rellevant a la partida de beques i  creiem 
que han passat els anys més complicats en relació amb aquesta 
partida. Es puntualitza que el tema beques es 50% AMPA, 50% escola 
al igual que tot el tema d’acollida i monitors. 

o La partida de vocalies, hi ha alguna partida en concret que va superar 
la previsió inicial, però es puntualitza que la despesa global s’ha 
ajustat al pressupost. 

o Festes i Col·laboracions; es van recollir tantes joguines que es va 
decidir no comprar res i per tant comporta un estalvi en aquesta 
partida. 

o En línia amb la resta de partides, s'han  retallat també les despeses de 
la Festa de Final de Curs i s'informa que la despesa principal de la festa 
són els inflables, però és el punt que més motiva als infants; 
sopar/berenar es trasllada que les pizzes va ser un gran èxit. 

o Torneig de futbol Sala no ens van demanar la participació. 
o Subvencions, s’han realitzat al CAU i als ANTICS ALUMNES d'acord 

amb la convocatòria d'ajuts que es publica cada curs i que es va 
incrementar en 200€ en relació amb el pressupost. 

o Les dues xerrades comentades; Disciplina Positiva i Intel·ligència 
Emocional van costar menys del que estimàvem. 

o Incrementen els costos bancàries degut a l’increment del IPC. 
o Despeses d’anys anteriors era una despesa del 2014 que s’havia 

pactat amb la Xarxa de professionals, però encara no s’havia pagat i 
finalment aquest any s’ha dut a terme. 

o Ingressos; partíem del superàvit de l’any passat, a la festa es va 
recaptar més de l’esperat i això ens ha ajudat a millorar el resultat. 
Pel que fa al tema de quotes, el que teníem previst. 
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Resultat global suposa que al començar l’any teníem 14.180€ al compte 
corrent i finalitzem l’any amb 17.407€. 
 
Un cop s’han presentat els comptes de l'any passat es sotmeten a votació i 
s'aproven per unanimitat: 23 vots a favor. 
 

• Es passa a presentar al pressupost del curs 2018-2019 i es declara que es una 
estimació i s’explica que no es vol posar en risc la situació sanejada de 
l’associació.  
Es trasllada que mantenim les quotes, no hi ha increments i al més de gener 
es girarà el rebut de 30€ per família. 
La novetat principal d’aquest curs són les Comissions i s’ha volgut donar 
marge a les Comissions per a què tinguin un pressupost per a poder 
gestionar. S’incorpora tot el que quedava dins de l’àmbit de les Comissions 
en un únic bloc sense especificar a excepció de la festa de Final de Curs que 
de moment quedarà en mans de la Junta de l’AMPA i on es rebaixa  el nivell 
de despesa estimada en relació amb el del curs 2017-2018. 
Es repassen partida per partida:  
Tot i que, per aquest curs, hi ha una reducció dels nens escolaritzats que es 
beneficiaven de la beca Champagnat, és manté per a possibles contratemps 
que puguin sorgir. 
La partida de quotes a satisfer a FAPAMAC s’ha reduït, ja que aquest curs 
també s'ha reduït el nombre de famílies.  
S'augmenta el pressupost de despesa en relació amb l’any passat donat que 
s'aplica el superàvit del curs passat per gastar aquest any si es considera 
oportú. 
Pel que fa a les entrades de la festa, en principi, la idea és aplicar el mateix 
import i format. 
Es trasllada a l’assemblea si el pressupost presenta algun dubte. 
 

• Pregunta per part dels pares assistents en relació a les comissions i el 
pressupost del que disposen. Es contesta que l'import a disposició de les 
comissions prèvia aprovació de la Junta és similar a la despesa realitzada al 
curs passat pels mateixos conceptes que ara duran a terme les comissions.  
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• Segona pregunta per part dels pares assistents sobre l'import destinat a la 

beca Champagnat. Es respon que tot i que es preveu una reducció de la 
despesa per aquest curs, es manté l'import de l'any passat per poder fer front 
a imprevistos. Es trasllada la pregunta si amb el superàvit que hi hauria en la 
hipotètica situació que no es demanés cap beca addicional, si es podria 
ampliar la beca menjador. Es respon que els criteris per atorgar la beca 
menjador són fixats per l’escola i no tenim constància de que sigui necessari 
fer una aportació superior per part de l'AMPA. 

 
• Es passa a votar i s'aproven els pressupostos per unanimitat:  

23 votacions a favor. 
 

S’obre el moment de precs i preguntes a l’assemblea. 
Es pregunta per les accions que s’han dut a terme des de l’any passat en relació 
al bulling, quines mesures s’estan prenent.  
Respon la directora i explica que des del departament d’ensenyament es 
desenvolupa el projecte de convivència que s’ha de presentar l’any vinent. El 
col·legi té una Comissió de Convivència en la què hi participen; Orientació, 
Direcció, Cap d’Estudi i Consell Escolar perquè hi hagi representació d’una 
família. El marc general es crea des de la fundació, que està treballant en el 
projecte. A dia d’avui hi ha un protocol d’actuació i s'explica que a les classes es 
parla del tema. S’apunta que tot i que es treballa en el tema no hi ha casos 
conflictius. 
Igualment s’està revisant els temes dels abusos. Es pretén realitzar alguna 
xerrada de maltractament infantil durant el curs i el subdirector; Oriol Capdevila, 
és el que està realitzant el postgrau de Protecció a l’Infant. 
Es pregunta pel tema dents; i es confirma que des de l'escola s'està treballant en 
el tema. 
 
Es trasllada que hi ha vacants a l’AMPA i es dona opció a participar-hi i la 
presidenta procedeix a agrair la presència als assistents. 
 

Finalitza la reunió a les 22:00h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
       Vist i plau 
La secretària      La presidenta 
 


