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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL CURS 2015/16 
 
Identificació de la sessió 

 
Núm.: ASSEMBLEA GENERAL 
Data: 28 de juny de 2016 
Horari: 21:00 h. 
Lloc: sala d’actes del Casal d’Avis, Alpicat 
 
Assistència 
  
Jordi Forcada, President; 
Oriol Carré, Sots-president; 
Mònica Suárez, Tresorera; 
Eva Moscatel, Secretària; 
 

 Vocals:  Cristian Díaz, Merche Hernández, Montse Molina, Mario Muñoz, Isabel Vidal. 
 Col·laborador de l’AMPA: Jaume Viles. 
 

8 socis de l’AMPA. 
  

Ha excusat la seva assistència: el vocal Jordi Martínez. 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.  
2. Resum de les activitats extraescolars, curs 2015-16.  
3. Presentació de les activitats extraescolars, curs 2016-17.  
4. Socialització del material escolar i  llibres, curs 2016-17. 
5. Balanç econòmic.  
6. Elecció dels nous membres de la junta, curs 2016-17.  
7. Precs i Preguntes.  

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior, si s'escau 
 
S’aprova i es signa l’acta de la reunió anterior. 
 
2. Resum de les activitats extraescolars, curs 2015-16. 
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Es presenta l’estadística d’inscrits en les activitats durant el curs 2015/16 i la 
comparativa respecte el curs 2014-15 que, en normes generals, el nombre d’inscrits 
s’ha mantingut o ha augmentat.  

També es fa un incís en les activitats que es van introduir com a noves: Golf, 
Hípica i Mindfulness i que, a excepció de Golf, es mantindran de cara al curs vinent.  

 
3. Presentació de les activitats extraescolars, curs 2016-17.  

 
La secretaria explica que a la pàgina web de l’AMPA ja està disponible la 

graella d’activitats extraescolars i que totes les inscripcions es faran en línia a través 
del formulari de la pàgina web. Només cal omplir un formulari per alumne amb totes 
les activitats a les què s’inscriu i hi ha dos formularis: un per activitats infantils i un 
altre per a activitats per a adults. 

També es comenta que només cal tornar a fer arribar a l’AMPA el full SEPA 
degudament omplert, signat i en format original, si s’inscriuen per primer cop en 
alguna de les activitats, si no són socis de l’AMPA o si han canviat les dades bancàries. 
Si aquest full ja el van lliurar l’any anterior, no cal tornar-lo a a presentar.  

Es comenta la graella d’activitats extraescolars (annex I) i que el període de 
les inscripcions finalitza el 26 d’agost per poder formar els grups i gestionar l’inici de 
les activitats amb els monitors. Noves activitats per al curs 2016/17: Ball esportiu. 

 
4. Socialització del material escolar i  llibres, curs 2016-17 
 
 El Sr. Jaume Viles comenta que s’està gestionant les compres de llibres i material 

escolar per al curs 2016-17. Aspectes a destacar respecte al curs següent: 
• Es canvien tots els llibres de 3r i 4t de primària per adequar-los al nou 

projecte educatiu per competències. Això implica una despesa important 
perquè els llibres d’aquests cursos s’havien canviat només feia dos anys i 
perquè el projecte de socialització resulti rendible està calculat que els llibres 
han de tenir una rotació d’entre 3 i 4 anys. 

• Es canvien tots els llibres d’anglès de l’escola i a partir d’ara s’utilitzaran 
mètodes de l’editorial Oxford. 

• A cicle inicial de primària, és a dir 1r i 2n, el material dels alumnes es posarà 
en caixes comunes perquè s’ha arribat a la conclusió que els nens són massa 
petits per fer-se’n responsables i es perdia molt material i s’havia de reposar 
massa sovint. 

També s’informa que les famílies rebran durant el mes de juliol la carta on es detallen 
els costos del curs escolar amb les partides especificades de: llibres i material escolar 
socialitzat i no socialitzat i les previsions d’excursions. També s’hi adjuntarà l’escrit 
amb les explicacions dels rebuts domiciliats i les accions que es duen a terme en cas 
d’impagaments, d’acord amb les decisions que ja es van prendre en l’assemblea 
general del curs passat. 
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5. Balanç econòmic 15/16  
 

La tresorera exposa i explica el balanç econòmic per al curs 2015/16 (annex II) i 
es comenta que gràcies a les mesures aplicades en els mínims casos d’impagaments que 
teníem a l’escola, aquest problema està resolt i no tenim problemes significatius. 

S’explica als socis de l’AMPA que els beneficis generats amb la gestió de les 
extraescolars, es repercutiran en canviar el material de l’aula d’informàtica, ja que és el 
que l’escola considera necessari i prioritari. En aquest punt intervé un soci de l’AMPA 
dient que hauríem d’aprofitar que moltes empreses informàtiques treuen ofertes 
durant el mes d’agost. El President demana als assistents que lliurement presentin les 
propostes que considerin adients que les estudiarem totes. 

 
6. Elecció dels nous membres per al curs 2016-17. 
 
S’agraeix la feina feta als membres sortints de l’AMPA: Jordi Martínez i Eva Moscatel; 

i es dona la benvinguda als nous membres, als quals, sense que es produeixi cap 
oposició, se’ls nomena com a membres de la nova Junta: Jordi Lladó, Elisa López i 
Eugenia Ros. 

Es comenta que la vocal Isabel Fernández havia expressat en un cert moment el desig 
de causar baixa de la junta però per endegar el projecte CAPS, que s’explica tot seguit 
en el punt de Precs i Preguntes, continuarà un any més formant part de la Junta. 

 
7. Precs i preguntes  

 
• L’Isabel Vidal presenta el programa CAPS, que consisteix en què, a través d’una 

agència, l’AMPA contractarà per l’escola un auxiliar de conversa nadiu que 
donarà suport a l’escola no només en la classe d’anglès, sinó també podria servir 
per introduir l’anglès en qualsevol altra matèria. L’auxiliar estarà a l’escola de 
dilluns a divendres en tot l’horari lectiu i passarà per tots els nivells de l’escola, 
des de P3 fins a 6è L’allotjament es farà a casa de famílies voluntàries de l’escola, 
que hauran de facilitar habitació, wi-fi, i manutenció, excepte els dinars de 
dilluns a divendres que els realitzarà a l’escola. L’auxiliar no és un au pair i només 
participarà en la vida familiar realitzant algunes activitats conjuntes i com a 
persona per fer intercanvi lingüístic. Les famílies, una per trimestre, es triaran 
per sorteig entre totes aquelles que s’hagin inscrit voluntàriament. L’escola troba 
el projecte molt interessant i es posarà en marxa a partir del curs 2016-17. De 
moment, com a prova, només es contractarà un auxiliar de conversa, de cara a 
cursos vinents ja es veurà si s’amplia. 
Els assistents a l’assemblea opinen que és un projecte molt interessant i 
aplaudeixen la iniciativa. 

• Aquest tema dóna peu a altres qüestions com, per exemple, per què no s’ofereix 
l’assignatura d’anglès a P3?, per què el projecte educatiu de l’escola no implica 
fer més matèries en anglès (a part dels projectes de medi que ja es fan en anglès 

3 Acta Assemblea General – curs 2015/16 

 

http://participa.alpicat.cat/ampadoctorseres
https://www.facebook.com/ampadoctorseres


 AMPA ESCOLA DR. SERÉS 
Pl. Gaudí, s/n 
25110 Alpicat 
NIF: G25052283 
Web: http://participa.alpicat.cat/ampadoctorseres 
Facebook: https://www.facebook.com/ampadoctorseres 

a cicle  superior)?; i també si podem plantejar a l’escola formar part del Projecte 
http://www.escolanova21.cat/? Totes aquestes inquietuds les traslladarà el 
President de l’AMPA a l’equip directiu en el proper Consell Escolar. 

• Es pregunta qui serà el secretari/a de la Junta de l’AMPA i el President informa 
que en la primera reunió de constitució de la nova junta s’establiran els càrrecs, 
però que encara no tenim aquesta informació. 

• Una última qüestió plantejada és si per a les inscripcions extraescolars es pot 
especificar i detallar el concepte d’Ex-alumne de l’escola. El Sr. Jaume Viles 
explica que té consideració d’ex-alumne tot aquell que ha finalitzat 6è a l’escola, 
però que es tindrà en compte aquest aclariment per evitar malentesos. 
 

 
Sense altres temes a tractar, el president, a les 22:30 hores, dóna per finalitzada la 
reunió i aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
   
 Vist i plau 
La secretària El president 
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ANNEX I 
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ANNEX II 
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