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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA CURS 2018/19 
  
Identificació de la sessió  

  
Núm.: ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
Data: 21 de juny de 2019 
Horari: 21:00 h.  
Lloc: Sala d’actes del Casal d’Avis, Alpicat  
  
Assistència  
    
Patricia Llorente, Presidenta.  
Assumpta Mor, Sots-presidenta. 
Esteve Torres, Tresorer. 
Jordi Lladó, Secretari. 
 
Vocals: Elisa López, Montse Molina, Sandra Rodríguez, Estel Gatell, Nuria Escuer i 
Anna Melé.   
  
Col·laborador de l’AMPA: Jaume Viles.  
  
34 socis de l’AMPA.  
    
Han excusat la seva assistència: Míriam Campos 
  
Ordre del dia  
  
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 
2. Resum de les activitats extraescolars del curs 2018-19. 
3. Presentació de les activitats extraescolars del curs 2019-20. 
4. Socialització del material escolar i  llibres del curs 2019-20. 
5. Presentació de la proposta de canvi de xandall escolar. 
6. Elecció dels nous membres de la junta del curs 2019-20. 
7. Precs i preguntes.  
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Desenvolupament de la sessió  
   

1. Lectura i aprovació de l'acta de l’assemblea anterior, si s'escau  
  
S’aprova i es signa l’acta de l’assemblea anterior.  
 

2. Resum de les activitats extraescolars, curs 2018-2019  
  
Es recorda que hi ha d’haver un mínim d’alumnes per tal de poder iniciar l’activitat. 
També es remarca que l’ordre d’admissió serà el de la preinscripció mitjançant els nostres 
formularis. 
El resum de les activitats es el següent: 
• Aloha: El proper curs continuarà tot igual. Aquest curs es va començar amb 4 
alumnes i durant tot el curs han continuat els mateixos (estem al mínim per poder 
continuar oferint l’activitat). 
• Kitsune: Va començar al novembre amb 7 alumnes perquè no s’havia format grup 
encara, es va finalitzar amb 8. 
• Anglés: No sabem si disposarem d’horari de migdia, de 12:30 a 13:30; la gestió 
dels alumnes de secundària es farà com fins ara. 
• Ball Esportiu: En funció dels inscrits hi  pot haver modificacions en els grups. Van 
iniciar el curs 66 alumnes i hem acabat amb 73. 
• Catacric: Els horaris continuen igual a l’igual que com els grups. Caldrà gestionar 
amb el menjador els horaris d’alguns grups per ajustar-los. El número d’alumnes s’ha 
mantingut estable tot el curs, entre 18 i 19 alumnes. 
• Dansa: L’activitat de dansa continuarà igual, dependrà dels horaris de catequesi 
per adaptar el grup de les grans. Es va iniciar amb 34 alumnes i ha finalitzat amb 36. 
• Dibuix: Les inscripcions a Dibuix van baixar al principi al coincidir amb anglès, però 
després ha estat estable la resta de curs amb 18 alumnes. 
• Escacs: El proper any no s’oferirà pel baix interès que ha despertat en els nens. 
• Ioga: No s’ha fet ioga per a nens, només per a adults amb 21 alumnes al iniciar i 25 
al finalitzar. Continuarem oferint les 2 activitats. 
• Natació: Es va iniciar amb 29 alumnes i s’ha acabat amb 19. Es negociarà el 
número de carrils per a poder mantenir aquesta activitat oberta. 
• Teatre: 23  inscrits a l’inici i finalitzen 26. No hi ha canvis. 
• Zumba: L’activitat ha funcionat molt bé i després d’iniciar-la amb 14 inscrits, de 
seguida es va arribar als 20 (màxim d’alumnes  per tema d’aforament). Es valorarà oferir 
més dies degut a què molta gent es va quedar fora. 
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3. Presentació de les activitats extraescolars del curs 2019-2020 
  
S’informa als pares que el proper curs TOTES LES ACTIVITATS (mostrades en l’annex 1 
d’aquesta acta) S’INICIARAN A L’OCTUBRE per tal de tenir temps de coordinar-les amb 
l’escola, els horaris de menjador, les aules i els espais predestinats a les mateixes. 
 
L’AMPA de l’escola te pendent una reunió amb l’AMPA de l’institut per donar un cop de 
mà a engegar les seves pròpies activitats extraescolars. 
 
Aquest any l’AMPA vol oferir algunes activitats noves per complementar les ja existents i 
les baixes: 
 
• Sardanes: En horari de dimecres, a les 17h  i fins les 18h, de 6 a 12 anys amb un 

preu de 6-7€. Aquesta activitat es farà a l’aula de música de l’escola. 
• Mecanografia: 1 hora a la setmana, per determinar dia, preu 18€ amb un mínim 
de 10 alumnes, per a 1r fins 6é. 
 
Existeixen altres activitats de les que encara no podem oferir informació, com Muay Thai, 
Robòtica o Intel·ligència Emocional. S’informarà pels canals habituals. 
 
Es fa també un petit incís sobre les activitats realitzades al migdia. En aquest full s’afegirà 
que els pares són responsables d’entregar als nens al monitor. 
 
També es comenta que només cal tornar a fer arribar a l’AMPA el full SEPA degudament 
complert, 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 número de compte 
bancari.  
 

4. Socialització del material escolar i  llibres, curs 2019-2020 
  
El nou calendari de pagaments serà el següent: 
- Setembre. 
- Octubre. 
- Febrer. 
D’aquesta manera tots els pagaments seran en el mateix any fiscal. 
 
En Jaume Viles explica que sempre són els mestres els que ens diuen quin material 
preveuen que necessitaran per l’any següent. Caldrà revisar el material que hi ha i quin es 
el que es necessita realment, ja que depenem de què els mestres facin una bona gestió i 
previsió. Sempre es gestiona sobre diversos proveïdors, buscant el més econòmic. 
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La impressió al finalitzar el curs es bona, la col·laboració dels mestres ha estat plena pel 
que fa a la gestió del material. 
L’AMPA sempre està oberta a realitzar canvis i escoltar millores que puguin ajudar als 
pares i mares. 
 

5. Presentació de la proposta de canvi de xandall escolar 
  
Primer s’explica la normativa pel que fa al xandall i equipament esportiu que afecta a les 
escoles, així com el pas previ a presentar la sol·licitud al Consell Escolar per a què es pugui 
votar avui si es canvia o no el xandall. 
 
Els motius pels quals l’AMPA creu que cal canviar el xandall son diversos, entre ells la 
qualitat dels materials dels xandalls que es poden adquirir, l’entallat de les peces de roba, 
etc. Tots aquests punts han estat recollits al llarg del curs pels membres de l’AMPA com 
suggeriments dels pares i mares de l’escola. 
 
Es realitza una votació a mà alçada amb el resultat següent: 

- 27 vots a favor de canviar el xandall. 
- 7 vots en contra. 

Alguns pares assistents no son membres de l’AMPA encara al no haver iniciat el curs 
escolar 2019-2020, per tan el seu vot no ha estat comptabilitzat. 
 
Un cop feta la votació es passa una petita mostra de la primera proposta d’equipament 
esportiu complert. 
 
A la propera assemblea de l’octubre es presentaran les diferents opcions i proveïdors que 
tenim, la data d’implantació, així com els punts de venda que gestionaran el nou 
equipament esportiu. 
 

6. Elecció dels nous membres per al curs 2019-2010 
  
Es comunica als pares que s’amplia el nombre de membres de la Junta d’11 fins a 13, 
segons es va aprovar a la junta número 8 del 23 de maig de 2019. 
 
Aquest any causa baixa l’Anna Melé, a qui li agraïm la seva dedicació a l’AMPA. 
 
Els nous membres són, sense necessitat de votació: 

- Carles Zaragoza Pascual 43.716.042-B 
- Ariadna Bardina Agell  47.697.680-G 
- Marta Pifarré Ortiz  47.688.188-B 
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Es dona la benvinguda als nous membres, i sense que hi hagi cap oposició, se’ls anomena 
membres de la nova junta de l’AMPA. 
  

7. Precs i preguntes 
   
Alguns pares pregunten per la situació amb l’escola, en concret la relació de l’AMPA amb 
l’equip directiu sortint. La presidenta exposa algunes de les situacions en les que, tant 
com presidenta de l’AMPA com a membre del Consell Escolar, s’ha trobat i ha hagut de 
fer front. 
 
Agraeix als membres de la junta de l’AMPA el seu recolzament, així com als pares que li 
han expressat el seu agraïment i el seu suport. Indica que ha estat un any dur, que de bon 
principi no hi va haver entesa amb l’equip directiu i que s’ha intentat reconduir la situació 
amb molta voluntat per tal de poder dur a terme la tasca de l’AMPA de la millor manera 
que hem sabut. 
 
Aquest any l’AMPA s’ha trobat amb menys aules disponibles per realitzar les activitats 
extraescolars de migdia, amb negatives per part de l’escola per ajudar a gestionar el 
festival de fi de curs i amb un projecte CAPS desaprofitat i mal gestionat que ha 
desembocat en què una de les noies marxés abans d’hora. 
 
Tot i això, l’AMPA aquest curs: 
 Ha aplicat un descompte a famílies nombroses. 
 Ha controlat com mai la despesa de l’escola, sol·licitant al director un resum de la 

situació econòmica de la mateixa. 
 Ha fet un curs de bombers pels mestres. 
 Ha integrat un membre de l’AMPA a la comissió de festes de l’Ajuntament. 
 Ha instat a l’Ajuntament a ficar baranes de protecció a les portes d’entrada a 

l’escola. 
 Ha muntat una aula d’estudi de migdia a la biblioteca amb la col·laboració del 

menjador de l’escola. 
 Ha comprat material informàtic com canons projectors i portàtils per a l’escola. 
 Ha ajudat als alumnes de 6è en el comiat de curs, col·laborant en el finançament 

de l’excursió. 
 Ha gestionat amb èxit la Sardinada més multitudinària que s’ha vist en molts anys. 
 Ha establert una línia de comunicació amb el Departament d’Ensenyament per 

poder tenir la informació que els pares i mares de l’escola requereixen. 
 
Sense altres temes a tractar, la presidenta, a les 23:30 hores, dóna per finalitzada la 
reunió i aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  
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Vist i plau  
 El secretari  El president  
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ANNEX I 
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