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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL ECONÒMICA CURS 2019/20 

  

Identificació de la sessió  

  

Núm.: ASSEMBLEA GENERAL ECONÒMICA 
Data: 18 de desembre de 2020 
Horari: 20:30 h.  
Lloc:  Format virtual. S’hi accedeix a través del link 

https://forms.gle/1brAYfDA2ctU5nSg8 

 

Assistència  

    

Patricia Llorente, Presidenta.  

Assumpta Mor, Sots-presidenta. 

Esteve Torres, Tresorer. 

Jordi Lladó, Secretari. 

 

Vocals: Elisa López, Míriam Campos, Ariadna Bardina, Sandra Rodríguez, Nuria Escuer, 

Marta Pifarré i Carles Zaragoza.   

  

Col·laborador de l’AMPA: Jaume Viles.  

  

34 socis de l’AMPA.  

    

Ordre del dia  

  

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

2.- Activitats extraescolars: resum de les activitats del curs 2019-2020 i resum de les 

activitats programades pel curs 2020-2021. 

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

4.- Balanç econòmic. 

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

6.- Informació sobre la socialització del material escolar, curs 2019 - 2020. 

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  

  

Es llegeix l’acta de l’assamblea  anterior. Degut a que el format de la assemblea es virtual, 

la Presdienta manifesta que si passats 20 segons ningú es manifesta, es donarà per 

aprovada l’acta de l’assamblea anterior. Ningú es manifesta, per tant s’aprova i es signa 

l’acta de l’assemblea anterior.  

 

2. Activitats extraescolars: resum de les activitats del curs 2019-2020 i resum de les 

activitats programades pel curs 2020-2021. 

 

Es fa un resum de les activitats que s’han dut a terme durant el curs 2019/20.  

Durant el curs 2019-2020 vam oferir 16 activitats extraescolars: 2 per adults i 14 per infants, 

amb un mínim d’alumnes per cada activitat per tal de poder-la dur a terme.  

(Mostra un excel amb tota la informació) 

I s’explica que durant el curs actual tan sols es podran dura terme tres activitats 

extraescolars. Dues per als nens i nenes de l’escola i sempre respectant els grups bombolla 

i la normativa covid establerta pel Departament de Salut (Ball Esportiu i Anglès) i una 

activitat extraescolar per adults que es Zumba. 

 

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

 

Es fa una breu explicació de la socialització del material escolar i llibres per al curs 

actual. Continua com fins ara.  

L’actual equip directiu ens ha oferir l’oportunitat d’assistir al primer claustre del 

curs. Va ser una intervenció virtual on se’ls hi va explicar què havíem fet durant 

l’estiu i que es faria durant el curs. 

 

Els hi vam explicar que a l’escola vam unificar tots els armaris amb material per cada 

cicle i que vam fer un inventari d’aquest, per tal de poder portar un control i que no 

es malbaratessin les despeses. Que durant aquest curs escolar seria l’Aleix Soria, 

que durant l’horari escolar és el conserge de l’escola i per les  tardes és un 

treballador del Ampa, qui s’encarregarà de controlar, entregar i comprar el material 

que faci falta. 

Amb això es vol que l’escola només gasti els diners que es recapten amb les quotes, 

unes quotes que inclouen els conceptes de material, projectes i fotocòpies. 

A l’equip directiu se’ls hi va notificar des de l’inici quina quantitat de diners 

disposaria cada cicle per tal de poder fer compres en cas necessari. 
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Amb això volem evitar que quan es necessiti algun tipus de material, sigui el propi 

professor qui agafi el telèfon, faci una trucada, compri el material i se’ns giri la 

factura al Ampa i nosaltres paguem.  

L’Equip Directiu també va  traslladar-nos que volien tenir el control total sobre el 

material, i se’ls hi va dir que no, que seriem nosaltres, a través del Aleix, qui duríem 

un control. 

Amb aquest sistema la finalitat no es altra que ajudar i ficar fàcil les coses, sempre 

sota un criteri de coherència ja que és el material dels nostres fills i filles. 

 

La Presidenta mostra un power point on ensenya com es calcules les quotes que 

cada alumne ha de pagar per curs. 

 

La Presidenta explica que aquest curs no ha estat fàcil. Primer perquè no se’ns va 

deixar accedir al centre a finals de juny, fet que va endarrerir el control dels llibres, 

les possibles incidències i la seva posada a punt.  

Que es va fer el descompte corresponent al retorn dels diners del material, un cop 

vam poder verificar el romanent que hi havia, i al fer l’inventari vam poder ajustar-

ho i fer una rebaixa per a l’actual curs.  

Que els hi hem demanat a l’escola? Que gastin menys i sobretot que gastin el que 

tenen als armaris. 

Tema excursions. Hem fet un aprovisionament de 70€, però que si no es realitzen 

totes, es farà de devolució del import corresponent. 
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4. Balanç econòmic   

La presidenta fa un resum del balanç econòmic.
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Sobre les activitats extraescolars explica els ingressos i despeses de les activitats, i les 

despeses que imputem al balanç de extraescolars, amb tots els punts revisats (sardinada, 

jornades, colònies de 6é), comunicant el saldo positiu de 954€. 

 

Sobre les quotes, explica quins son els ingressos (amb les previsions de despesa de material, 

excursions, etc...) i també s’explica quines son les despeses i perquè son superiors al que 

teníem aprovisionat (excursions, llibres, etc...). 

 

Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldos: 

Saldo inici de curs 2018-2019 

CAIXA GUISSONA 44.425,98 € 

BANC POPULAR 5.574,68 € 

ESTALVI POPULAR 55.000,00 € 

TOTAL 105.000,66 € 
 

ESCOLA -15.404,64 € 

EXTRAESCOLARS 943,75 € 

SUBVENCIÓ 2017 12.000,00 € 

EXTRAESCOLARS PENDENTS DEL CURS 2017-2018 -2.845,00 € 

JORNADA ESPORTIVA CURS 2017-2018 -600,00 € 

RESULTAT -5.905,89 € 
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Saldo final de curs 2018-2019 

CAIXA GUISSONA 31.365,74 € 

BANC POPULAR 4.873,43 € 

ESTALVI POPULAR 55.000,00 € 

TOTAL 91.239,17 € 
 

Es fa una explicació detallada de les 3 guardioles que gestionem des de l’AMPA: 

- EXTRAESCOLARS 

- QUOTES DELS SOCIS 

- RESERVA 

 

La gestió de les extraescolars genera sempre un benefici, ja que el cost de la mateixa mai 

es inferior al diners que se’n recullen. D’aquesta guardiola es d’on l’AMPA inverteix en 

material informàtic, jornades formatives, finançament per la Sardinada, festes de l’escola, 

colònies, etc... 

 

Amb els diners aportats pels socis es paguen les excursions, llibres socialitzats, projectes i 

material escolar, fotocopies, nòmines, gestoria, assegurances, informàtica, correu, 

comissions bancàries, compres, Castanyada, Nadal, obsequi de 6é i CAPS. 

 

Les quotes per als diferents cursos es calculen en base a les peticions de material, 

excursions i llibres que el claustre faci arribar a l’AMPA, el darrer curs l’equip directiu no va 

fer arribar a l’AMPA cap petició, es va limitar a copiar i enganxar la de l’any anterior, sense 

tenir en compte el greuge que això implica per l’AMPA quan no ha repercutit en les quotes 

el cost real del material necessari. 

 

Des de la junta s’han pres una sèrie de decisions per implantar mesures de control de la 

despesa que l’escola fa dels diners dels pares, sense tenir “carta blanca” com els darrers 

anys. Aquestes mesures no van ser rebudes positivament per l’equip directiu. 

 

Quan els diners recollits en les quotes no son suficients per cobrir aquestes despeses, 

l’AMPA no ho repercuteix en els socis sinó que extreu de la primera guardiola 

(extraescolars) part del benefici per cobrir aqueta pèrdua. 
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5. Canvi de membres en la junta, curs 2020-2021 

 

Aquest any diversos membres de la Junta del Ampa marxen. Aquesta són: el Jordi Lladó, la 

Montse Molina, la Estel Gatell i la Elisa López. 

La presidenta dona la possibilitat als assistents que si algú dels assistents a la junta es vol 

pronunciar referent al canvi de junta , pot fer-ho. Ningú es pronuncia. Per tant, la junta 

actual queda en 9 membres per al curs 2020-2021. Aquest punt es tornarà a tractar en la 

propera Assamblea General, que s’espera que es pugui dur a terme el proper mes de juny.  

 

 

6. Informació sobre la socialització del material escolar, curs 2019-2020 

  

S’explica la intervenció de l’AMPA en el primer claustre dels mestres. La presidenta i en 

Jaume Viles hi van assistir per explicar al claustre la tasca de l’AMPA dins l’escola, tant per 

les famílies com pels mestres. 

7. Precs i preguntes 

   

En el torn obert de precs i preguntes hi ha diverses intervencions. 

 

 

CRISTINA GILART 

 

Pregunta sobre el tema dels cromebooks, quin ús se n’ha fet i si son pels professors o pels 

alumnes.  La seva compra ha estat feta per tal d’invertir en tecnologia a l’escola. Es tracta 

d’un projecte que va de la mà amb l’equip directiu qui, per la seva part també han destinat 

part del seu pressupost per comprar-n’he. Aquests cromebooks són per ús de l’escola, per 

treballar ales aules. Son ordinadors per fer-n’he un ús didàctic i educatiu a l’escola. En cas 

de un nou confinament, ens haurien de demanar permís al AMPA per si s’haguessin de 

deixar a algun alumne i si aquest fos el cas, es faria una mena de contracte de bon ús dels 

mateixos. 

 

 

MÍRIAM PONT 

 

Pregunta sobre la socialització dels llibres. Vol saber quant de temps s’utilitzen, ja que 

ella considera que són “tercermundistes”, tant per l’estat en el que estan com pels 

continguts educatius dels mateixos. 

Respon en Juame Viles a la preguna i li explica que el model de llibre el tria l’escola.  

Els llibres de tercer de primària, fa tres anys que els tenim i per tant és un llibre que encara 

està vigent ja que s’adapta als continguts educatius. Deixa constància que l’AMPA no escull 
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els llibres. Quan l’escola manifesta que els volen canviar, ho fem i que la durada d’aquests 

sol ser de 4 anys. 

 

MÓNICA MELIAN 

 

Té diverses qüestions. La primera es referent als membres del Ampa. Pregunta si el nous 

membres que han d’entrar ho faran al juny. 

 Se li explica que el traspàs s’ha de fer però amb la situació actual, al ser un any atípic, no 

es viable que comencin nous membres ara ja que el volum d’activitats extraescolars s’ha 

vist reduït a 3, i que tampoc es podrà fer la Sardinada. Per tant, seguirà la junta actual fins 

al juny i un cop es convoqui la nova Assamblea aquell qui vulgui es podrà incorporar a la 

nova Junta, seguint els criteris de votació. 

La segona fa referència al xandall de l’escola. Vol saber si hi ha alguna manera de poder 

parlar amb el representant d’Errea per tal d’agilitzar l’entrega dels mateixos. Manifesta 

que és lent i que hi ha hagut molts errors. 

 

La Presidente manifesta que som sabedors que hi han queixes però a l’Ampa no ens han 

arribat. Sabem que el pantaló es trenca molt fàcilment i que estem treballant en el tema i 

que s’ha fet arribar a Errea que se’ns doni una solució. 

En Carles  Zaragoza (membre del Ampa que ha dut a terme la gestió del tema xandall) 

contesta que si hi ha queixes sobre la mala qualitat del pantaló, que aquestes s’ens facin 

arribar a nosaltres per tal de poder-les traspassar al representat de Errea. Sabem que no 

està complint amb els termes establerts al contracte però hi estem a sobre. 

 

La tercera fa referència a la reunió amb el menjador. Vols saber què es fa al menjador un 

cop els nens han dinat. Si juguen, canten... Vol saber si és possible que hi hagi una oferta 

més àmplia d’activitats per part del menjador un cop els nens han dinat. 

 

La Presidenta comenta que els pares poden accedir al contracte que L’empresa Oldimar té 

amb l’Ajuntament, un contracte que és públic i poden llegir les clàusules i on n’hi ha una 

que tracta el tema en qüestió.  

Recorda que per qualsevol queixa referent al menjador s’han de dirigir al Ajuntament. 

 

Per acabar manifesta que té intenció de formar part del AMPA i que vol plantejar la 

creació de la figura de voluntaris per ajudar al Ampa. També vols saber a qui o a on s’ha 

de de dirigir si hi ha dubtes referent al Ampa. Se la remet a la web. 

 

CRISTINA GILART 

 

Manifesta cert desacord amb els llibres socialitzats. Vol saber de quin any son els llibres 

que estan utilitzant els nens de 4rt. 
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Se li comenta que no es canvien els llibres, sinó que es van canviant en funció del seu estat. 

El Jaume comenta que si no es demana un canvi per part de l’escola, aquests no es canviien. 

S’explica el procés de treball del estiu per part de tots els membres del Ampa, els quals han 

estat revisant l’estat dels llibres un a un i comprovant que estiguessin en bones condicions, 

que pot ser que algun se’ls hagués passat però que si algú es queixa se li canvia. 

 

HELENA DE DIOS 

 

Agraeix la feina que ha fet la Junta del Ampa respecte al tema del material . I Pregunta 

què s’ha comprat de material per aquest curs ja que la seva filla té el material a casa del 

curs anterior. 

 

La Presidenta manifesta que L’Ampa compra el que els professors ens han demanat. A l’inici 

de curs, quan els nens comencen el col·legi, a la classe cada alumne té sobre la taula una 

bossa amb tot el material. Aquest es individual i també de cicle. 

El que aquesta Junta no vol es trobar-se caixes i caixes de material el qual s’acabava fent 

malbé. Per tant, es va decidir que el material de cicle, es donaria en acabar el cicle a cada 

alumne. 

Deixa clar que nosaltres no decicim res, que nosaltres tan sols comprem i posem límits per 

tal de no malbaratar ni el material ni que es gasti de mes. 

 

Proposa que des de casa es reaprofiti el material de l’escola.  

 

La Presidenta li respon que no es viable ja que la inversió que es fa es tant a nivell individual 

com col·lectiu. 

 

MONTSE MOLINA 

 

S’acomiada del Ampa. Manifesta satisfacció  i comenta que ha vist créixer l’escola. Fa una 

breu reflexió a nivell personal. Comenta la seva conformitat amb el tema de la socialització 

ja que comporta beneficis a tothom. Finalitza, encoratjant als assistents que participin en 

el Ampa. 

 

 

INFORMACIONS DIVERSES 

 

La Presidenta aprofita per donar un seguit de informacions diverses: 

 

1. Comunica que de cara al proper curs hi hauran eleccions al Consell Escolar. 

  Que l’equip directiu es definitiu per als propers 4 anys. I que hi ha un canvi pel que fa la 

Inspectora del centre. 
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2. Que per part del Ampa s’ha fet el canvi de les dues fotocopiadores al centre, es a dir, que 

hi han dues noves fotocopiadores a l’escola que gestiona el Ampa i lligat amb això, que hi 

ha contractes nous.  

3. Que ens hem reunit amb l’Ampa del Institut per tractar temes diversos ( entre ells el tema 

de les extraescolars, a partir d’ara ells es gestionaran les extraescolars, ex. Anglès) 

4. Queda pendent el contracte amb Errea pel tema del xandall, tema que s’ha anat posposant 

pel tema de la pandèmia. 

5. Que s’ha creat una comissió del Menjador Escolar, on l’Ampa hi forma part per tractar tots 

els temes i inquietuds que puguin sorgir i mirar de donar-hi resposta. 

 

 

 

 

La Presidenta del Ampa dóna les gràcies a tots els assistents i els felicita el Nadal. 

 

La reunió finalitza a les 22:13 hores. 

 

 

 

 

 

 

 

Vist i plau  

 El secretari  El president  
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