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

	
Nº	de	la	sessió:	39	
Caràcter:		Ordinària	
Data:	17	de	maig	de	2017	
Hora:	17:00	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:	 Leonor	 Talavera,	 presidenta;	 Lluís	 Ciércoles,	
tresorer;	 Esperança	 Cartiel,	 secretària;	 Emma	 Pagès,	 Sandra	 Piulats,	 Brenda	 Jurado,	
Judit	Leiva,	Sandra	Álvaro	i	Irene	Larroy	com	a	vocals.		
	
	
Ordre	del	dia:	
	
1.	 Lectura	 i	 aprovació	 de	 l’acta	 de	 l’assemblea	 general	 de	 de	 28	 de	 novembre	 de	
2016.	
2.	Informació	resultat	concurs	per	al	canvi	de	logotip.	
3.	Balanç	econòmic	del	present	curs	i	pressupost	curs	2017-2018.	
4.	Estat	del	nombre	d’associats	i	propostes	relacionades.	
5.	 Resultats	 enquesta	 a	 les	 famílies	 sobre	 el	 funcionament	 de	 l’AMPA	 i	 accions	 de	
millora.	
6.	Proposta	canvis	festa	fi	de	curs.	
7.	Proposta	pressupostos	participatius	2017	de	tancament	del	pati	de	cicle	superior.	
8.	Presentació	nou	xandall	de	l’escola.	
9.	Renovació	càrrec	President/a.	
10.	Precs	i	preguntes.	
	
Inici	de	la	reunió	a	les	17:00	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	28	de	novembre	de	2016.	

	
S’aprova	per	unanimitat	l’acta	de	l’assemblea	general	de	28	de	novembre	de	2016.	
	

2. Informació	resultat	concurs	per	al	canvi	de	logotip.	
	
Es	presenta	 la	proposta	guanyadora	del	concurs	de	 logotip,	 també	amb	 la	versió	
del	nom	AFA.	



 

 

	
3. Balanç	econòmic	del	present	curs	i	pressupost	curs	2017-2018.	

	
Es	presenten	i	aproven	per	unanimitat	el	balanç	econòmic	provisional,	pendent	de	
tancament	a	 final	de	curs,	 i	el	pressupost	per	curs	següent	 (veure	documentació	
annexa).	
	

4. Estat	del	nombre	d’associats	i	propostes	relacionades.	
	
Hi	ha	un	75%	de	famílies	associades	(203	quotes	perquè	els	germans	no	paguen).	
L’any	 passat	 es	 va	 modificar	 la	 butlleta	 perquè	 no	 calgui	 repetir-la	 cada	 any	 i	
enguany	només	caldrà	incorporar	les	altes	noves	(sobretot	P3).	L’escola	no	facilita	
dades	dels	alumnes,	però	s’ha	compromès	a	fer	arribar	als	nous	alumnes	de	P3	la	
butlleta	 juntament	 amb	 la	 inscripció	 i	 s’ha	 compromès	 a col·laborar	 perquè	
l’AMPA	pugui	aconseguir	el	100%	d’associats.	La	mesura	d’incrementar	el	preu	de	
la	 matrícula	 d’extraescolars	 als	 no	 associats	 ha	 servit	 només	 per	 incorporar	 8	
famílies	no	associades.	El	gran	gruix	de	no	associats	són	usuaris	del	menjador.	
Proposta	 d’una	 persona	 assistent:	 que	 si	 no	 ets	 associat	 no	 puguis	 pagar	 amb	
quota	mensual,	sinó	que	hagis	de	comprar	tiquets	i	que	no	es	retornin	els	diners	
dels	no	usats.	En	consulta	a	FAPAC,	ens	han	indicat	que	pots	incrementar	el	preu	
del	 monitoratge	 però	 només	 tenim	 resposta	 telefònica	 i	 estem	 pendents	 de	
resposta	per	escrit	i	de	reunió	per	fer	consultes.	
	

5. Resultats	enquesta	a	les	famílies	sobre	el	funcionament	de	l’AMPA	i	accions	de	
millora.	
	
S’han	obtingut	107	respostes,	de	les	quals	un	95,1%	eren	d’associats.		
El	48%	no	ha	assistit	mai	a	l’assemblea	(el	60%	per	l’horari).	El	70%	dels	que	van	
respondre,	van	preferir	l’horari	de	17:00	a	19:00	i	per	això	s’ha	canviat	l’horari	de	
la	convocatòria.	
La	 valoració	de	 coordinació	 i	 de	 la	web	és	molt	bona.	 La	 valoració	del	 servei	de	
menjador	i	dels	monitors	és	correcta,	amb	un	50%	de	valoracions	positives.	
Un	74%	diuen	que	assisteixen	a	 les	 festes	que	organitza	 l’AMPA	 i	 la	valoració	és	
molt	bona.	Sobre	el	model	de	la	festa	de	fi	de	curs:	els	inflables	agraden	(anterior	
als	accidents),	el	model	de	sopar	amb	ball	ha	estat	més	majoritari	el	grup	a	qui	no	
agradava.	
	
Accions	de	millora	resultants:	
- Canvi	horari	assemblea.	
- S’ha	avançat	la	tramesa	del	menú.	
- S’està	treballant	per	compartir	les	publicacions	de	la	web	de	l’escola	i	l’AMPA.	
- El	whassap	 ha	 estat	 l’opció	 preferida	 pel	 grup	 de	 delegades,	 però	 es	manté	

obert	el	correu	electrònic.	
- S’està	replantejant	el	model	de	la	festa	de	fi	de	curs.	
No	s’hi	van	fer	preguntes	d’extraescolars	perquè	se’n	fa	enquesta	específica.	
	



 

 

El	canal	amb	delegades	és	bidireccional	i	s’hi	dona	resposta	a	moltes	consultes	que	
arriben	des	de	les	famílies.	
	
Hi	ha	un	comentari	concret	que	fa	referència	a	què	la	Junta	és	un	“Club	tancat”	i	
des	 de	 Junta	 es	 trasllada	 el	missatge	 contrari:	 no	 només	 no	 és	 tancat,	 sinó	 que	
necessitem	gent	i	les	juntes	són	obertes	a	la	participació	de	qualsevol	família	que	
hi	 vulgui	 exposar	 un	 tema	 (només	 cal	 enviar	 correu	 electrònic	 abans	 a	
junta@ampa11setembre.cat	per	qüestions	d’organització).	
	

6. Proposta	canvis	festa	fi	de	curs.	
	
Hi	ha	tres	condicionants	que	motiven	el	canvi	de	model:	
- L’aprovació	a	l’assemblea	anterior	que,	si	calia	fer	estalvi	en	alguna	partida	per	

equilibrar	el	balanç	econòmic,	seria	en	la	festa	de	fi	de	curs.	
- Els	 resultats	 de	 l’enquesta	 a	 les	 famílies,	 en	 què	 hi	 ha	 hagut	 un	 58,6%	 de	

respostes	valorant	positivament	els	inflables,	però	respecte	del	sopar	hi	ha	un	
36%	de	favorables	front	a	un	42,7%	de	respostes	que	el	valoren	amb	un	1	o	un	
2	(i	amb	pitjors	resultats	respecte	la	relació	qualitat/preu).	

- Els	 fets	 tràgics	esdevinguts	amb	un	 inflable,	que	han	comportat	d’una	banda	
major	complexitat	administrativa	per	a	la	seva	instal·lació,	i	d’altra	banda,	que	
una	part	de	les	famílies	rebutgin	aquests	inflables.	

	
Des	de	la	Comissió	de	Festes	es	busca	una	solució	de	compromís	que	permeti	fer	
una	 festa	 que	 inclogui	 tothom,	 substituint	 part	 dels	 inflables	 per	 altre	 tipus	
d’activitats.	Es	continuarà	treballant	amb	l’empresa	Mobilparc.	En	canvi,	el	sopar	
es	 deixarà	 de	 fer	 en	 el	 format	 que	 es	 venia	 realitzant	 i	 es	 substituirà	 per	 food	
trucks	i	activitats	a	l’escenari,	que	tindran	en	compte	especialment	el	comiat	dels	
nens	de	sisè.	
	

7. Proposta	 pressupostos	 participatius	 2017	 de	 tancament	 del	 pati	 de	 cicle	
superior.	
	
Es	tornarà	a	presentar	la	proposta	de	coberta	del	pati	de	cicle	superior	com	l’any	
anterior	 al	 procés	 de	 pressupostos	 participatius	 engegat	 enguany	 per	
l’Ajuntament.	L’any	passat	va	venir	només	de	3.000€,	tenint	en	compte	que	el	cost	
de	la	proposta	era	de	180.000€,	i	si	haguessin	votats	totes	les	famílies	de	l’escola,	
s’hagués	aconseguit.	
	
Enguany	s’ha	establert	un	límit	mínim	de	10.000€	per	les	propostes	presentades,	a	
fi	 d’evitar	 que	 actuacions	 molt	 menors	 de	 manteniment	 passin	 per	 davant	 per	
l’efecte	addició	fins	els	200.000€	quan	es	voten	les	propostes.	
	
En	 la	sessió	de	presentació	de	propostes	es	va	poder	comentar	amb	el	tècnic	de	
l’Ajuntament	el	motiu	pel	qual	l’import	valorat	per	l’Ajuntament	incrementava	en	
uns	 60.000€	 la	 proposta	 de	 l’AMPA.	 S’ajustarà	 la	 sol·licitud	 per	 tenir-ho	 en	
compte.	
	



 

 

8. Presentació	nou	xandall	de	l’escola.	
	
Hi	 va	 haver	 un	 problema	 amb	 les	 equipacions	 esportives	 perquè	 l’empresa	 va	
deixar	de	subministrar	determinades	talles.		
S’ha	buscat	un	model	únic	que	permet	comprar	peces	separades	del	xandall.	No	hi	
ha	 costos	 de	 transport,	 el	 pagament	 es	 farà	 online	 i	 l’Esther	 de	 coordinació	 en	
gestionarà	el	lliurament,	que	disposarà	de	mostres	per	poder	triar	la	talla.	És	una	
compra	 voluntària,	 només	 obligatòria	 pels	 que	 fan	 futbol.	 Permet	 serigrafiar	 el	
nom	i	el	número.	El	xandall	puja	40	euros.	Per	l’AMPA	no	hi	ha	estoc	i	no	suposa	
un	cost.		
	
Extraescolars	curs	2017/2018	
	
Es	poden	fer	extraescolars	a	d’altres	escoles	o	que	vinguin	nens	d’altres	escoles,	
però	 l’interès	 de	 l’AMPA	 és,	 òbviament,	 adequar	 l’oferta	 a	 la	 demanda	 de	 les	
famílies	 de	 l’escola.	 A	 l’enquesta	 d’extraescolars	 es	 va	 posar	 de	 manifest	 la	
demanda	 de	 robòtica.	 És	 una	 activitat	 cara,	 però	 s’ofertarà	 el	 curs	 vinent	 amb	
Lego	Robotics	en	horari	de	migdia	(de	P4	a	6è).	
	
Hi	 ha	 hagut	moltes	 queixes	 amb	 l’empresa	 d’anglès	 acadèmic	 i	 s’ha	 buscat	 una	
altra	empresa:	English	4	LIFE	ho	farà	als	migdies,	dos	dies	a	la	setmana.	Per	nens	
de	1er	a	6è.	
	
La	 resta	 d’activitats	 continuen	 totes	 perquè	 han	 estat	 molt	 ben	 valorades.	
S’intenta	també	no	modificar	els	horaris	familiars.	
	
La	preinscripció	no	serà	en	paper.	L’any	passat	hi	va	haver	molts	problemes	amb	el	
canvi	de	coordinació	i	per	això	es	farà	online	a	partir	del	dia	20	de	maig.	Termini	
fins	el	30	de	juny.	
	
Proposta	d’una	associada:	ofertar	 robòtica	només	per	als	associats.	En	qualsevol	
cas,	almenys	que	tinguin	prioritat,	però	normalment	no	s’arriba	al	màxim.	També	
es	farà	la	consulta	a	la	FAPAC.	
	
Proposta	matrícula	per	nen	amb	descomptes	quan	són	més	nens	per	família	no	és	
factible	ara	perquè	no	és	viable	econòmicament.	
	
Tot	 i	 que	 el	 Consell	 de	 l’Esport	 aconsella	 que	 els	més	 petits	 no	 s’assignin	 a	 un	
esport	 i	 una	 posició	 concrets,	 per	 la	 gran	 demanda	 de	 les	 famílies,	 s’ofertarà	 el	
prebenjamí	de	futbol.	
	
Consulta	d’una	associada	 sobre	 la	 supressió	de	 les	extraescolars	al	mes	de	 juny:	
molta	gent	es	desapuntava,	fet	que	comportava	desorganització	dels	grups.	
	

9. Renovació	càrrec	President/a.	
	



 

 

La	 Junta	 presenta	 la	 proposta	 de	 nomenament	 d’Esperança	 Cartiel,	 actual	
secretària,	 com	 a	 presidenta,	 i	 d’Emma	 Pagès	 com	 a	 secretària.	 Es	 presenta	 un	
model	de	treball	continuista	amb	l’actual	Junta,	en	què	la	prioritat	serà	mantenir	
el	nivell	d’atenció	i	comunicació	amb	les	famílies,	el	vincle	famílies-escola	(amb	el	
concert	de	Nadal	com	a	actuació	prioritària)	i	la	gestió	econòmica	i	d’associats	per	
recuperar	l’estabilitat	pressupostària	i	assolir	un	100%	d’associats.	
No	 es	 presenta	 cap	 candidatura	 alternativa	 i	 s’aprova	 la	 proposta	 de	 Junta	 de	
renovació	de	càrrecs.	
	

10. Precs	i	preguntes.	
	
Queixa	d’una	mare	sobre	l’estat	del	menjador.	Sobretot	de	la	qualitat	del	menjar.	
Un	 pare	 pregunta	 com	 es	 pot	 proposar	 una	 votació	 de	 canvi	 d’empresa	 de	
menjador	 (es	 pren	 nota	 de	 les	 seves	 dades	 per	 enviar-li	 informació	 sobre	 la	
tramitació	que	correspongui	fer).	
	
Una	mare	consulta	sobre	un	nen	problemàtic	i	quin	paper	pot	tenir	l’AMPA	en	un	
cas	així.	Presidenta	respon	que	és	una	qüestió	personal	pedagògica	i	la	part	docent	
no	 correspon	 a	 l’AMPA.	 Com	 a	 intermediaris,	 si	 ho	 podem	 fer,	 ho	 farem.	 Els	
representants	a	Consell	Escolar	també	poden	consultar-ho.	

	
	 	
ACORDS:	

	
1. S’aprova	l’acta	de	l’assemblea	ordinària	de	novembre	2016.	

	
2. S’aprova	el	pressupost	del	curs	2016-2017.	
	
3. S’aprova	 el	 nomenament	 d’Esperança	 Cartiel	 com	 a	 Presidenta	 i	 d’Emma	

Pagès	com	a	Secretària.	
	

	
Sense	cap	assumpte	més	a	tractar	i	a	les	19:20	h	la	presidenta	aixeca	la	sessió,	de	la	
qual,	com	a	secretària,	estenc	aquesta	acta.	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Vistiplau	
La	secretària	 	 	 	 	 	 	 La	presidenta		
Esperança	Cartiel	 	 	 	 	 	 Leonor	Talavera	


