
 

 

 
Acta de l’assemblea anual ordinària de l’AMPA Maristes-La Immaculada 
 
Data: 16 de novembre de 2017 
Horari: 19.40 a 21:40h 
Lloc: sala de conferències de l’escola 
Ordre del dia: 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (06/06/17). 
2. Informe del curs 2016-2017. 
3. Nous projectes per al curs 2017-2018. 
4. Aprovació dels comptes del curs 2016-2017 i pressupost del curs 2017-2018. 
5. Precs i preguntes. 
 
La presidenta obre l’assemblea i presenta els nous membres de la Junta de 
l’Associació. També presenta la directora de l’escola, Montse Torices, i el 
subdirector, Oriol Capdevila.  
 
Comenta que s’està enregistrant la sessió. 
 
1/ Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (06/06/17) 
 
La secretària de l’Associació procedeix a la lectura de l’acta de l’assemblea 
anterior. La presidenta comunica als assistents que les al·legacions a aquesta 
acta s’hauran de fer arribar per correu electrònic.  
 
2/ Informe del curs 2016-2017 
 
La presidenta presenta l’informe del curs 2016-2017. Comenta els canvis fets 
als Estatuts a requeriment del Registre d’Associacions (article 11.2, perquè no 
es corresponia amb la legislació vigent). A proposta d’una mare, es va 
convocar un concurs pel nou logo de l’AMPA, que va guanyar l’alumna Carlota 
González. També es va fer l’informe de la visita a menjador i cuines, a càrrec 
d’una mare de l’escola que té una empresa d’assessorament nutricional a 
escoles. La votació de l’horari escolar, a rel del qual es va fer la petició de tenir 
15 minuts gratuïts de Ludisplai fins a les 17:30h. Festa de la joguina solidària 
per a la Fundació Pare Manel. Nadal, regal al personal de l’escola. Conferència 
Víctor Kuppers, amb l’assistència d’unes 600 persones. Festa solidària (punt 
d’avituallament). Xerrada mol·luscs, amb molt poca assistència. Xerrada 
primers auxilis. Assemblea FAPAMAC a les Avellanes. Recollida roba refugiats 
a Grècia (es va fer el curs anterior, però aquest any es va rebre una carta  
d’agraïment). Graduacions. Festa fi de curs de 4t de la ESO, tallers amb mares 
voluntàries, amb gran èxit d’assistència.  



 

 

 
A més, reunions amb delegats, pelegrinatge a Montserrat i Dia de les Famílies 
a Llinars, etc. 
 
3/ Nous projectes per al curs 2017-2018 
 
Impuls a la comissió de delegats. A Infantil i Primària hi ha delegats a tots els 
cursos i classes. Molt bona resposta per part de l’escola. 
 
S’ha suprimit el detall al personal de l’escola, a petició del propi centre i per 
motius pressupostaris.  
 
Suprimim la festa de Nadal, però no la recollida de joguines.  
 
Quant a les conferències i tallers participatius, es confirmarà prèviament la 
intenció d’assistència. 
 
Les graduacions les unificarem, per tal que tinguin un record de cada fi d’etapa. 
Involucrarem creativament els alumnes. 
 
4/ Aprovació dels comptes del curs 2016-2017 i pressupost del curs 2017-
2018 
 
El Francisco Chamorro presenta els comptes de l’any passat. Considera que 
són un èxit tenint en compte la caiguda en el nombre de famílies. La liquidació 
s’ha ajustat estrictament al pressupost.  
 
Quant a les subvencions a entitats, aclareix que es va canviar el model l’any 
passat i només es concedeixen a les que compleixen amb els requeriments 
establerts. 
 
Conferències: l’única que va suposar una despesa és la del Victor Kuppers 
(impressió d’entrades i rètols). 
 
La resta són despeses habituals, a més de les de certificacions i canvi de 
denominació de l’Associació. 
 
Els ingressos augmenten gràcies a la venda d’entrades de la festa de la 
comunitat educativa, tot i la caiguda de quotes per la disminució del número de 
famílies. 
 
 



 

 

 
Es formula una pregunta quant a l’increment de les beques. El Francisco 
respon que es preveu que n’augmenti la despesa, no per més defuncions de 
pares, sinó perquè els nens que gaudeixen de la beca van pujant de curs i les 
quotes són més altes. 
 
També pregunten per l’assessorament jurídic. No ha calgut i per això no hi ha 
despesa. 
 
Consulten per la baixada en el número de quotes. Hi ha 35 famílies menys.  
 
Votació (assistents 42) 
Favorable 37 
Desfavorable 0 
Abstenció 5 
S’aprova la liquidació del curs anterior. 
 
Quant al pressupost del curs vigent, s’intenta optimitzar la despesa tot i la 
limitació d’ingressos per la nova caiguda de famílies. S’intenta fer el màxim 
amb el mínim cost. 
 
Els eixos d’actuació són els esmentats a l’acta que hem llegit anteriorment. 
 
La pujada més alta és la de la beca Champagnat, per l’estimació que s’ha fet 
que en pujarà la despesa durant aquest curs. No varien menjador i acollida, tal 
com s’ha acordat amb l’Escola. 
 
Baixa considerablement la partida de Festes i col·laboracions. Desapareix la 
despesa per regal al personal, baixa la festa de la joguina (només es deixa una 
petita quantitat perquè l’AMPA pugui comprar algunes joguines). Es manté la 
cursa d’orientació i el torneig solidari. L’import destinat a la festa de final de 
curs es redueix en proporció a la baixada de quotes. Hi ha un nou concepte de 
col·laboració amb activitats especials, per activitats no previstes en què es 
demani la col·laboració de l’AMPA. 
 
Les subvencions es retallen. Puja la partida de Varis, per la despesa 
d’administració (manteniment informàtic, fotocòpies...). Es rebaixa la quota de 
FAPAMAC, per la reducció de quotes. I les comissions bancàries (emissió de  
 
rebuts i manteniment) seran uns 900 euros. El Francisco explica que hi ha una 
despesa de 210,00 € per una ajuda a la Xarxa de professionals, aprovada en 
una acta prèvia però no liquidada en exercicis anteriors. 



 

 

 
Quant als ingressos, hi ha el superàvit de l’any passat (1.619,19 €), les quotes 
han baixat, però es treballa amb un pressupost amb resultat zero. 
 
La Maria José Gracia pregunta si la partida d’administració no es pot ajustar, 
per compensar la pèrdua d’ingressos. Se li respon que, per exemple, el regal a 
la noia que va guanyar el concurs del logo es va pagar per aquesta partida. No 
hi ha tanta despesa de circulars, com de rètols, impressió, etc.  
 
L’Emilio Canales proposa que es subvencioni equitativament a totes les 
associacions. Es tindrà en compte en properes ocasions. 
 
El Xavier Pasqual comenta que es parla de superàvit i, per una altra banda  que 
el tema d’ajudes es redueix i que els diners haurien de destinar-se a altres 
conceptes. Creu que el repartiment de despesa del pressupost no s’ajusta als 
estatuts i que no li sembla adient. 
 
La Susana Navarro pregunta sobre les beques, per si les assumeix 
unilateralment l’AMPA. Se li respon que no, que es paga per meitats amb 
l’escola. També pregunta per les comissions bancàries. Se li respon que girar 
els rebuts de les famílies té un cost, i encara més alt si hi ha rebuts retornats. 
 
La Cristina (delegada de 4t PRIM) pregunta pel finançament de la festa de fi de 
curs. El Francisco li aclareix que darrerament pràcticament s’autofinancia amb 
l’import ingressat per la venda d’entrades i amb la reducció de la despesa. 
 
L’Emilio comenta que potser es podria substituir la beca Champagnat per la 
contractació d’una assegurança. Se li respon que ja s’han estudiat altres 
opcions i que contractar una assegurança surt molt car. 
  
Votació (assistents 47) 
Favorable 40 
Desfavorable 1 
Abstenció 6 
S’aprova el pressupost del curs vigent. 
 
5/ Precs i preguntes 
 
Emilio Canales pregunta si el dia 21 de desembre, dia d’eleccions, serà lectiu. 
La directora de l’escola li comunica que, tant si el col·legi és seu electoral com 
no, la jornada no serà lectiva. Sí ho serà el 22. 
 



 

 

 
També pregunta per l’alta incidència de problemes mentals entre els 
adolescents. La directora li comenta que l’equip d’orientació psicològica ha anat 
a la  conferència sobre salut mental per estar al cas dels protocols d’actuació 
en cas de problemes psicològics dels nens. 
 
Per últim, pregunta pel control de l’AMPA sobre el tema del menjador, els 
menús... Prenem nota i respondrem després. 
 
Maria José Gracia vol saber com està el tema de canvi d’estatuts de la 
FAPAMAC. La presidenta li comenta que es va haver de fer un canvi als 
estatuts sota requeriment del Departament de Justícia. També pregunta per la 
comunicació AMPA-escola, per exemple, quant al canvi d’horari del dia 22 de 
desembre (sortiran a migdia). La directora assumeix la responsabilitat per l’oblit 
en avisar als pares. 
 
Rosanna comenta que li sobta que alguns pares critiquin tant els pressupostos, 
però que no es facin propostes per gastar els diners de l’AMPA. La presidenta 
comenta que estem oberts a suggeriments i propostes. La festa és molt gran, 
amb gran poder de convocatòria, molts voluntaris... No estem tancats a 
iniciatives. Les beques, per exemple, es pugen o baixen en funció de les 
necessitats, no per una decisió arbitrària. El fet que no responguin a estatuts és 
opinable.  
 
Noemí comenta propostes de la seva classe. A 1B possibilitat de dispensador 
de sabó al pati. Pàrquing de bicicletes a fora del cole. Informació sobre nivells 
de contaminació a la zona. Menjador: alternatives en cas d’intolerància. Web 
del col·legi. Sobre el tema de salut mental, vol saber com està el tema de 
l’educació sexual, masclisme, bullying. La presidenta li contesta que està 
previst tractar aquests temes en les activitats organitzades per l’AMPA. La 
directora li diu que es fan dues tutories l’any sobre el tema d’abusos. Hi ha, a 
més, dues persones de l’escola que estan fent un postgrau a la Universitat de  
Madrid sobre protecció de menors. La intenció és que es facin xerrades amb 
els pares sobre el tema. 
 
Carla parla del tema de menjador. També treu el tema de la higiene dental. Els 
nens que volen si que poden, però no es veritat perquè la classe està tancada i 
no poden agafar els estris. 
 
Susana diu que les respostes rebudes sobre el tema de la higiene dental en les 
reunions de delegats els van semblar una mica buides. La directora els respon          
 



 

 

 
que estan mirant com fer-ho, perquè no rellisquin (algun tipus de catifa per 
evitar que caiguin amb el que mullen). 
 
Silvia proposa, com alternativa al sabó, que es faci servir una solució alcohòlica 
com les dels establiments sanitaris. També parla del paper higiènic, per 
problema de contagi de cucs. Quant als mol·luscus els pares comenten que els 
horaris de les xerrades no eren els adients. La presidenta els comenta que es 
va fer molt rebombori i que després l’assistència va ser molt minça. També diu 
que hi ha molts nens que tornen de vacances amb els mol·luscus. I els pares 
no els identifiquen. 
 
Maria Fernández comenta que a la seva classe se’ls va comunicar l’horari del 
dia 22 el primer dia de classe. 
 
Pep Inglés parla dels nens amb intoleràncies, que sembla que mengen poc 
variat. I sobre tema fotos/Alexia. 
 
Susana comenta que l’accés per passeig de Sant Joan és força estret i té 
dubtes sobre la possibilitat de sortida en cas d’evacuació. La directora li diu que 
tot està en consonància amb la normativa. 
 
La Sílvia pregunta per la presa de decisió al Consell Escolar (14 persones): 4 
pares (1 de l’AMPA i els altres tres escollits, es renoven 50% cada tres anys).  
 
La presidenta aixeca la sessió a les 21:40h, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta.  
          
 
                Vist i plau 
La secretària      La presidenta 
 
 
 
 
 
 
Carmen Torrededía                                           Andrea Campos 


