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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA  CURS 2020/21 

  

Identificació de la sessió  

  

Núm.: ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA  
Data: 18 de JUNY de 2021 
Horari: 20:30 h.  
Lloc:  Sala d’Actes del Casal d’Alpicat 

 

Assistència  

    

Patricia Llorente, Presidenta.  

Assumpta Mor, Secretària. 

Esteve Torres, Tresorer. 

 

Vocals: Míriam Campos, Ariadna Bardina, Sandra Rodríguez, Nuria Escuer, Marta 

Pifarré i Carles Zaragoza.   

  

Col·laborador de l’AMPA: Jaume Viles.  

  

18 socis de l’AMPA.  

    

Ordre del dia  

  

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

2. Resum de les activitats del 

curs 2020-2021 

3. Presentació de les activitats extraescolars curs 2021-2022 

4. Socialització del material escolar i llibres, curs 2021 -2022 

5. Elecció dels nous membres de la Junta, curs 2021-2022 

6. 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  

  

Es llegeix l’acta de l’assemblea  anterior. L’Acta s’aprova. 

 

2. Activitats extraescolars: resum de les activitats del curs 2020-2021  

 

La Presidenta mostra la graella. Tan sols hem tingut 3 activitats extraescolars (angles, ball 

esportiu  i zumba per adults). I a meitat del curs mindfulness per alumnes de tercer; degut 

a una petició dels pares del curs. 

 

3. Presentació de les activitats extraescolars curs 2021-2022 

 

La Presidenta explica que l’equip directiu s’ha reunit amb nosaltres i explica les directrius 

de l’equip directiu, on de moment seguirem igual però que poden canviar segons 

l’evolució de la pandèmia. 

 

Anglès (no es pot fer a migdia ni barrejar alumnes): continuarà igual 

Ball esportiu: es fa al pavelló. 

 

Les marcades amb color verd, s’intentaran recuperar ja que es fan en espais de 

l’Ajuntament i els hi demanarem els espais, parlem d’activitats com dansa, dibuix i 

pintura... 

Comenta que una mare va demanar la possibilitat de poder fer gimnàstica rítmica. Es 

valorarà de cara al curs vinent. 

 

Teatre: l’Ajuntament vol crear una escola de teatre oberta als veïns i veïnes del poble. 

Respecte al teatre a l’escola, intentarem parlar amb ells  i veure si els alumnes en poden 

formar part. 

 

Planteja que la graella de les extraescolars es publicarà a l’agost, ja que les extraescolars 

comencen al octubre i volem esperar veure  si les directrius canvien. 

 

La intenció del Ampa es poder tornar a recuperar si no tota l’oferta de les activitats 

extraescolars, almenys que puguin ser la majoria d’elles. 

 

L’Helena de Dios, comenta que hi ha alguna mare que voldria fer patinatge artístic. 

Pregunta si seria possible. Se li comenta que potser hauria de ser des de el Hoquei Alpicat. 

Tot s’haurà d’estudiar.  
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Respecte a la gimnàstica Rítmica, la Cristina Gilart, pregunta si s’ha mirat alguna cosa i es 

diu que hi ha contactes amb algun club però que no hi ha res en ferm de moment, però 

que s’hi està treballant. 

 

El Jordi Lladó comenta d’ampliar el ventall d’extraescolars d’adults i proposa Crossfit. 

S’estudiarà. 

 

4. Socialització del material escolar i llibres, curs 2020 -2021. 

 

No es poden donar números ja que el curs es tanca a finals d’agost, però si que es fa un 

breu resum. 

 

Explica el procés. Aquest curs es va acordar que quan els professors necessitessin alguna 

cosa de material, l’Aleix, els hi donaria i en el cas que no n’hi hagués es compraria. 

La Presidenta fa menció al fet que s’ha comentat que se’ls hi va prohibir comprar material, 

afirmació que no es certa. És va comprar tot el que van necessitar però la persona 

autoritzada era l’Aleix. 

Amb aquest sistema els números han estat positius. No s’han malbaratat diners, de manera 

que s’hauran de tornar diners i que es farà el càlcul pertinent, i aquesta quantitat de diners 

que s’haurà de tornar, la millor opció serà descomptar-la de la quota del curs vinent. 

Es comenta que l’Aleix Soria, ja no gestionarà el tema del material.  

S’explica que s’ha dit al equip directiu que ha de buscar un responsable de cicle infantil i un 

de primària per a que ho gestionin. Es farà un inventari de tots dos cicles. 

 

Excursions: a 30 de juny es faran les devolucions. (Tots els cursos). 

Els tallers fets, han estat propostes fetes per l’equip directiu, i que l’Ampa ha pagat però 

que han estat a càrrec de les excursions. 

 

Fotocopies:  A data de 7 de juny, a cicle inicial s’han fet 342 fotocòpies per alumne, a mitjà 

214  i a superior  284.  

 

Llibres: Se’ns truca que s’han de canviar els llibres , que són obsolets, i que ara es el 

moment. Que el canvi va lligat amb el Projecte educatiu. 

La Presidenta manifesta que l’Ampa no pot qüestionar res d’això, però que si tenim dret a 

que si s’han de canviar ho hem de saber, per poder negociar el tema del preus. 

Comenta que els hi vam fer saber el tema de l’ús dels cromebooks, que des de l’Ampa es 

va fer una inversió amb chromebooks i que l’ús que s’ha fet d’ells durant el tot el curs no 

ha estat l’esperat. 
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Canvi de llibres: 

El sistema nou per a les matemàtiques, l’innovamat l’explica en Jaume Viles que 

s’implantarà a 1r,2n,3r.  

A primer i segon castellà va amb projecte. A nivell de quota, no afectarà. 

A tercer, es canvia el llibre d’anglès.  

 

Explica també el tema de les agendes.  

Canvis il·lògics entre cicles i fora de temps , ja que en el futur proper poden haver-hi canvis 

de quotes substancials. 

 

La Presidenta manifesta que el pagament de les caixes de Innovamat es pagarà del calaix 

del Ampa (inversió per a llibres). 

Anglès també es canvien els llibres, l’editorial és la mateixa, l’únic que canvia es la línia (la 

edició del llibre). 

 

Quart: no hi ha Innovamat però si s’ha de pagar la llicència digital del mestre que s’ha 

d’imputar a la quota dels nens. 

 

Cinquè i sisè: no hi ha res digital.  

Es passa de 5  llibres socialitzats  (que es pagava una quota de 6-7 € de lloguer pels llibres) 

a un gruix de fitxes importants.  

A més es comenta que s’ha fet petició de llibretes però que no tenen res a veure amb les 

que actualment utilitzen els alumnes. S’ha demanat al Ampa la compra d’unes llibretes 

molt concretes, la compra de les quals suposarà un augment molt important de la quota. 

 

S’explica que des de l’Ampa volem ajustar el tema del material, i que aquesta pujada de la 

quota no sigui molt elevada. 

 

5. Canvi de membres en la junta, curs 2020-2021 

 

La  junta actual la formen 9 membres, i 3 deixem el càrrec. 

S’explica que s’ha aprovat continuar amb 9 membres. 

Es comunica que a l’octubre, amb la assemblea econòmica, segons l’evolució de la situació, 

es podrà ampliar a 11. 

Es demana si algú vol formar part de la Junta i aixeca la mà la Mònica Melián, la Maria José 

Banyeres i el Jordi Nolla. 

 

https://www.ampadoctorseres.cat/
https://www.facebook.com/ampadoctorseres


AMPA ESCOLA DR. SERÉS  
Pl. Gaudí, s/n  
25110 Alpicat  
NIF: G25052283  
Web: https://www.ampadoctorseres.cat 

Facebook: https://www.facebook.com/ampadoctorseres  

  

5 
  Acta Assemblea General Extraordinària – curs 2020/21  

 

 

 

INFORMACIONS DIVERSES que realitza la Presidenta. 

 

1. TEATRE: comenta que es parlarà amb l’Ajuntament per tal de saber si els alumnes de 

l’escola que vulguin fer teatre, si  poden formar part del grup que des de l’Ajuntament 

es vol crear. 

2. ENQUESTA MENJADOR. La Presidenta fa un breu resum de la seva reunió amb la 

Comissió del Menjador, on en la segona reunió li van donar respostes a les inquietuds 

que van sorgir en la primera reunió. 

Breu resum enquesta. Positiva referent al tema del menjar, nens... 

 

 

6. Precs i preguntes 

 

En Carlos Pompido ens dóna les gràcies per la tasca feta. 

 

La Míriam Pont comenta si hi ha alguna manera de fer que els pares col·laborin més amb 

la Junta del Ampa. Es recorda que es voluntari i que no es pot obligar a ningú. Qui sí que 

implica feina i dedicació.  

Comenta que la seva filla li ha dit que els llibres se’ls quedarà. En Jaume Viles li explica que 

si ja no els han de fer servir, se’ls hi donarà als alumnes.  

 

La Presidenta del Ampa dóna les gràcies a tots els assistents i els desitja un bon estiu, no 

sense abans donar les gràcies al Jaume Viles pel seu treball i també al Aleix i a la Mònica, 

pel seu treball i dedicació a l’Ampa i als nens i nenes de l’escola, els quals els estimen. 

 

La reunió finalitza a les 22:09 hores. 

 

 

 

 

 

 

 

Vist i plau  

 El secretari  El president  
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