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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA ONZE DE SETEMBRE 
 

 
Nº de la sessió: 41 
Caràcter:  Ordinària 
Data: 29 de novembre de 2017 
Hora: 18:00 hores 
Lloc: Sala de professors de l’escola  
Nombre total de socis i sòcies: 20 al llarg de la reunió 
Dels quals són membres de la junta: Esperança Cartiel, presidenta; Lluís Ciércoles, 
tresorer; Emma Pagès, secretària; Sandra Piulats, Brenda Jurado, Judit Leiva, Sandra 
Álvaro, Olga Dolgova, Mónica Clemente, Sandra Aguilera i Beatriz García com a vocals.  
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general de 17 de maig de 2017. 
2. Projecte socialització de llibres: importància i necessitat de col·laboració de les 
famílies en la comissió. 
3. Presentació i aprovació del compte de resultats del curs 2016-2017 i del 
pressupost actualitzat pel curs 2017-2018. 
4. Valoració de l’evolució del nombre d’associats i mesures realitzades. 
5. Presentació de l’activitat de cada comissió. 
6. Precs i preguntes. 
 
Inici de la reunió a les 18:00 h. Presentació dels membres de Junta i de les funcions de 
l’AMPA. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general de 17 de maig de 2017. 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea general de 17 de maig de 2017. 
 

2. Projecte socialització de llibres: importància i necessitat de col·laboració de les 
famílies en la comissió. 
 
S’explica que el projecte de socialització de llibres de 3er a 6è té com a finalitat 
l’estalvi de les famílies i l’aprofitament dels llibres. Al juny i al setembre es duen a 
terme les tasques de revisió de llibres i de preparació de lots per part de la 
comissió de socialització i cal l’ajut de 3 o 4 persones cada dia. 
 



 

 

Es presenten dues persones voluntàries per incorporar-se a la comissió de 
socialització: Beatriz García i Olga Dolgova. 
 
Es valoraran propostes com confeccionar una graella de col·laboracions i establir 
l’obligatorietat de participar-hi almenys un cop per tenir dret a la socialització. 
També la possibilitat de fer les revisions fora de l’escola, tot i que la comissió 
actual manifesta que va desestimar aquesta opció perquè no funcionava bé. 
 
Es farà un nou reclam sobre la necessitat de col·laborar en la socialització al mes 
de maig. 
 

3. Presentació i aprovació del compte de resultats del curs 2016-2017 i del 
pressupost actualitzat pel curs 2017-2018. 
 
S’exposa que després de dos anys amb balanços negatius, l’exercici 2016-2017 es 
salda amb un balanç positiu de 1,521,62€. L’objectiu és garantir la sostenibilitat 
econòmica de l’AMPA a llarg termini. Del compte de resultats es destaca que el 
52% són despeses de personal i el 51% dels ingressos provenen de les quotes. 
 
Es treballaran els aspectes econòmics per tal d’assolir els següents objectius a llarg 
termini: 
- Inversions en equipaments escolars 
- Reducció de les quotes 
- Reducció de les matrícules d’extraescolars en famílies nombroses 
 
Es presenten i aproven per unanimitat el balanç econòmic 2016-2017 i el 
pressupost actualitzat 2017-2018 (veure documentació annexa). 
 

4. Valoració de l’evolució del nombre d’associats i mesures realitzades. 
 
L’evolució del nombre d’associats ha estat creixent des del curs 2015-2016 (62%), 
fins a l’actual (86,2%). 
 
S’han aplicat es basen en millores de la comunicació amb les famílies i de 
publicitat de l’activitat de l’AMPA. Però el més determinant és la modificació de la 
butlleta d’inscripció, en el sentit que comporti una durada indeterminada i no 
calgui la renovació anual, ja que en molts casos les famílies no estaven associades 
simplement per no haver fet la renovació per oblit o desconeixement. 
 

5. Presentació de l’activitat de cada comissió. 
 
MENJADOR: s’introdueixen millores en els menús. 
EXTRAESCOLARS: s’exposen les modificacions en les activitats que s’ofereixen; 
s’expliquen les causes de les incidències en el cobrament de rebuts i les accions 
adoptades per evitar que es repeteixin; s’ha fet per primer cop una reunió de 
coordinació entre els mestres i els responsables de les extraescolars (robòtica, 
anglès, música...); s’han presentat els xandalls de l’escola. 



 

 

FESTES: el concert de Nadal serà obert a les famílies; el focus de cada festa es posa 
en els nens i nenes i en treballar determinats valors. 
HORT: s’incorpora l’avi Josep per dinamitzar l’hort. 
COMUNICACIÓ: hi ha canvis en les persones que conformen la comissió per 
necessitats professionals. 
 

6. Precs i preguntes. 
 
Una mare proposa iniciar una comissió de patis per treballar en un enriquiment 
dels espais de joc dels nens i nenes. 

 
  
ACORDS: 

 
1. S’aprova l’acta de l’assemblea ordinària de 17 de maig de 2017. 

 
2. Beatriz García i Olga Dolgova s’incorporen a la comissió de socialització. 

S’establiran mesures per promoure la col·laboració de les famílies en les 
tasques de revisió de llibres i confecció de lots. 

 
3. S’aprova el balanç econòmic 2016-2017 i el pressupost actualitzat 2017-

2018. 
 

 
Sense cap assumpte més a tractar i a les 19:30 h la presidenta aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
        Vistiplau 
La secretària       La presidenta  
Emma Pagès       Esperança Cartiel 


