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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL CURS 2016/17  

  

Identificació de la sessió  

  

Núm.: ASSEMBLEA GENERAL 
Data: 22 de juny de 2017 
Horari: 21:00 h.  
Lloc: Sala d’actes del Casal d’Avis, Alpicat  

  

Assistència  

    

Jordi Forcada, President;  

Oriol Carré, Sots-president; 

Mònica Suárez, Tresorera;  

Merche Hernández, Secretària;  

  

  Vocals: Jordi Lladó,  Mario Muñoz, Fernando Chéliz.   

  Col·laborador de l’AMPA: Jaume Viles.  

  

7 socis de l’AMPA.  

    

Han excusat la seva assistència: els vocals Cristian Diaz,  Montse Molina i Isabel Vidal  

  

Ordre del dia  

  

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.   

2. Resum de les activitats extraescolars, curs 2016-17.   

3. Presentació de les activitats extraescolars, curs 2017-18.   

4. Socialització del material escolar i  llibres, curs 2017-18.  

5. Balanç econòmic.   

6. Elecció dels nous membres de la junta, curs 2017-18.   

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.  
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2. Resum de les activitats extraescolars, curs 2016-17.  

  

Es presenta la graella de les activitats  ofertes  durant aquest curs i és fa un petit 

resum de com han anat les activitats: 

Aloha, Angles, Ball Esportiu, Catacric, Mindfulness, Natació i Teatre han 

funcionat be com cada any. 

A Zumba, degut a la demanda, s’ha hagut d’ampliar horaris. 

El Golf i la Hípica desprès de 2 anys han continuat sense tindre èxit així que no 

es continuaran oferint.   

  

3. Presentació de les activitats extraescolars, curs 2017-18.   

  

El President explica el canvis que hi hauran pel pròxim curs: 

 Ball Esportiu:   S’ampliarà de 1 dia a 2 dies  setmanals. 

 Dansa: Hi haurà la possibilitat , per molts pares sol·licitada, de fer 1 o 2 dies 

a la setmana. Segons si volen fer dansa clàssica o moderna. 

 Natació: En principi funcionarà igual però fins més endavant no ens 

asseguraran el número de carrils assignats. 

 Resta d’activitats funcionaran com cada any. 

 Escacs: Serà la nova activitat proposada pel pròxim curs. Es realitzarà tots el 

dimecres i s’oferirà a nens des de 1er fins a 6e.El funcionament serà com 

l’anglès , es a dir, el professor els esperarà a la sortida, berenaran i a les  

17:00h es començarà l’activitat. 

 

També és comunica que a la pàgina web de l’AMPA ja està disponible la graella 

d’activitats extraescolars però que de moment el formulari estarà tancat fins 

probablement a primers de juliol i que ja s’informarà del dia. 

 

Es fa també un petit incís sobre les activitats realitzades al migdia. 

Aquestes no es podran iniciar fins que el nen no estarà inscrit i no s’haurà 

comunicat al menjador. Es a dir que no es podrà comentar l’activitat d’un dia per 

l’altre. 

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 fet canvis, com ara, el 

numero de compte bancari.  

 

Respecte als ex-alumnes es recorda que la quota serà de 24€. 

 

Es realitzen varies preguntes per part dels pares presents: 
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 De quina manera se sap que el formulari d’inscripcions s’ha enviat 

correctament? 

Respecte al tema ,el membre de l’AMPA, Jordi Lladó aclareix  que al moment del 

envio apareix un missatge al sistema indicant que s’ha realitzat l’alta 

correctament. 

 

Respecte a més novetats referents a la nova Web, també es comunica als 

presents que aquest pròxim curs el responsable de cada activitat extraescolar 

tindrà un correu electrònic específic i que podran trobar un apartat a la web amb 

el nom dels membres i adreces de correu corresponents. 

 

 

4. Socialització del material escolar i  llibres, curs 2017-18  

  

 En primer lloc el Sr. Jaume Viles aclareix que són els mestres els que decideixen 

perquè es compren unes coses o d’altres...com per exemple les editorials, que nosaltres 

en aquest cas no podem ni decidir ni escollir. 

El que si  controla l’AMPA és la gestió de material i el que s’està intentant és baixar 

la despesa d’aquest, utilitzant material sobrant d’anys anteriors, abaratint i 

racionalitzant les compres. 

Per una altra banda el Jaume Viles fa cinc cèntims sobre els llibres socialitzats: 

 Hi ha hagut molt poques incidències amb aquests llibres. Ha anat força be. 

És felicita als pares i nens ja que les pèrdues han sigut mínimes. 

 També s’aclareix que els llibres NO socialitzats són els llibres d’exercicis. 

Per últim també s’informa que aquest curs no hi haurà canvis de llibres i que els llibres 

vells van ser aprofitats per una altra escola de Lleida amb necessitats. 

Una mare pregunta que es fa amb el material sobrant i perquè no se li entrega al nen a 

final de curs. 

En resposta a la pregunta el Jaume Viles insisteix en el fet de que aquest material s’està 

reutilitzant per l’any següent i és per això que no surt res de l’escola. 

També aclareix que dintre dels 40€ de material també van incloses moltes fotocopies, 

fitxes de Medi, cartolines, cola. Es fa per cursos i cada curs necessita un material 

diferent. 

 

Un altre tema comentat pels pares presents es el fet de tindre que comprar 2 estoigs, 

un per casa i un altre per l’escola i que s’hauria de deixar portar el material a casa. 

Però en resposta a la qüestió es comenta que és un tema de difícil solució i que de 

moment es continuarà així ja que es un sistema que funciona i també complicat arribar 

a un acord. 
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També es debaté ix el fet de que els pares no veuen els llibres a finals de curs però que 

és un tema de gestió interna de l’escola, no depèn de nosaltres. 

Respecte als pagaments s’informa que els calendari serà el mateix que els anys anteriors 

i que s’enviarà carta sobre els drets i deures dels socis encarat als impagats. 

El Jaume Viles aprofita la ocasió per comentar que nomes tenim 3 casos lleus d’impagats 

els quals no tindran dret a llibres , material ni tampoc excursions. 

 

 

5. Balanç econòmic 16/17   

  

La tresorera explica que fins ara la comptabilitat era molt casolana però que ara 

som una empresa i tenim gestoria. L’any comptable finalitza a finals d’agost i és per 

aquest motiu que no es pot comentar la situació a dia d’avui ni presentar números de 

l’any comptable. 

   La Monica explica els números presentat a Hisenda l’any 15/16. 

Comptablement hi ha pèrdues però no hem tingut pèrdues econòmiques. Hi ha partides 

que es poden desgravar. 

A dia d’avui tenim un benefici de 37.157 € però queden factures pendents i es preveuen 

pèrdues tot i que de moment no es pot assegurar res encara. 

També informa que l’escola te un compte d’estalvis de 90.000 €  per canvis de llibres, 

equipament, etc... 

Respecte a la comptabilitat s’ha d’intentar a 30 d’agost tenir números negatius o quedar-

nos a “0” pel tema d’Hisenda. 

Enguany per exemple es farà una despesa per comprar pantalles noves. 

Per una altra banda hi ha un projecte nou de lectura el qual necessitarà una inversió. 

La idea també és mantindré les quotes o baixar-les però no esta calculat encara. 

 

 

6. Elecció dels nous membres per al curs 2017-18.  

  

S’agraeix la feina feta als membres sortints de l’AMPA: Monica Suárez, Mario Muñoz, 

Isabel Vidal ,Fernando Chéliz i Cristian Díaz 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: Assumpció Mor Cabasses, Sandra Rodríguez Garcia, Patricia Llorente Villafranca i 

Jose Manuel España Muñoz.  

  

7 .Precs i preguntes: 

   

• És resumeix una mica com ha anat el curs amb el programa CAPS.  
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Segons l’escola tot molt bé així que de cara al curs vinent es contractaran 2 

assistents de conversa. S’obrirà període d’inscripcions, màxim un trimestre per 

família però s’anirà perfilant e informant 

 

  

  

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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