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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL CURS 2021/22 
  
Identificació de la sessió  

  
Núm.: Assemblea General 21/22 
Data: 5 de novembre de 2021 
Horari: 20:30 h.  
Lloc:  Sala d’Actes del Casal d’Alpicat 
 
Assistència  
    
Miriam Campos, Presidenta.  
Carles Zaragoza, Vicepresident. 
Esteve Torres, Tresorer. 
Núria Escuer, Secretària. 
 
Vocals: Marta Pifarré, Maria José Bañeres, Mónica Melian i Jordi Nolla. 
Excusa la seva assistència: Ariadna Bardina.  
 
Col·laborador de l’AMPA: Jaume Viles.  
 
i 22 socis de l’AMPA.  
    
Ordre del dia  
  
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 
2.- Activitats extraescolars: resum de les activitats del curs 2020-2021 i detall de les activitats 
programades pel curs 2021-2022. 
3.- Socialització del material escolar i llibres, curs 2020-2021. 
4.- Balanç econòmic 2020-2021. 
5.- Canvi de membres en la junta, curs 2021-2022. 
6.- Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta comença l’assemblea donant les gràcies per la feina feta als membres que van 
deixar l’AMPA al juny: La Patricia Llorente, la Sandra Rodríguez i l’Assumpta Mor. 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 
 
Es llegeix l’acta de l’assemblea  anterior. L’acta s’aprova. 
 
2.- Activitats extraescolars: resum de les activitats del curs 2020-2021 i detall de les 
activitats programades pel curs 2021-2022. 
 
La presidenta explica que les activitats extraescolars de 20/21 van ser anglès, ball esportiu i  
zumba per adults. N’hi va haver  poques pels protocols covid. Explica la incorporació a meitat 
del curs de ioga infantil a petició dels pares de tercer. 
 
Del detall de les activitats programades pel 21/22 explica que seran: anglès, ball esportiu i 
mindfulness per a nens i zumba, ioga i cross training per adults. Aquest any es poden barrejar 
les classes dins el mateix curs i per tant, hi ha més inscrits a les extraescolars, sobretot a 
anglès i ball esportiu.   
 
Respecte al curs anterior s’ha reincorporat ioga adults que és una activitat que funciona molt 
bé. S’informa que les alumnes de zumba volen fer l’activitat a l’exterior, a les pistes del graó. 
Hi ha una activitat nova, cross training, que ha tingut molt bona acollida amb 37 inscrits, es 
fa a les pistes cobertes del graó. 
 
La presidenta manifesta que no s’han pogut fer més activitats extraescolars per que s’han 
seguit les mateixes directrius que a l’escola i, al no poder barrejar cursos, les extraescolars no 
sortien, ja sigui per falta d’alumnes o per les característiques i casuístiques dels espais. Les 
activitats afectades serien dibuix i pintura, patinatge i gimnàstica rítmica, entre d’altres. 
 
Aquest any no s’ha pogut donar l’opció de triar dia a anglès o ball esportiu a causa de no 
poder garantir els grups ni els horaris. S’intentarà que sí es pugui fer l’any vinent. 
 
La Miriam Pon demana més informació a principi de curs per part de l’AMPA sobre les 
activitats extraescolars. 

 
3.- Socialització del material escolar i llibres, curs 2020-2021. 
 
La presidenta comenta que a l’anterior assemblea ja es va explicar, però que s’ha tornat a 
posar per si algú té algun dubte sobre les factures de l’Ampa o hi ha algun soci nou. Li dona 
la paraula al Jaume Viles que és qui realitza les factures. En Jaume fa un breu resum de la 
factura, i explica que a les excursions es cobra una provisió que a final de curs es regularitza i 
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es torna els diners sobrants als pares, si es dona el cas. Comenta que hi ha algun soci que 
demanda de poder enviar les factures a dos correus electrònics però explica que el programa 
que s’utilitza per fer-les no permet aquesta opció. Sobre el material escolar comenta que s’ha 
compensat el material no gastat de l’any anterior. 
 
En Jaume demana als assistents que els dubtes sobre les factures s’enviïn al correu electrònic:  
administracio@ampadoctorseres.cat, per evitar confusions i agilitzar el tràmit. 
 
En Jordi Lladó manifesta a que hi ha l’opció de modificar el programa informàtic per enviar 
dos correus, explicarà a en Jaume com fer-ho.  
 
4.- Balanç econòmic 2020-2021. 
 
La presidenta explica el balanç econòmic del curs 20/21. Explica el detall de les partides dels 
ingressos i de les despeses una a una.  
 

 
La Cristina Gilart manifesta que l’import de la subvenció de l’ajuntament de 7.329 € no es el 
correcte. La presidenta explica que la subvenció és de 12.000 € però l’ajuntament ens resta 
la nòmina de l’Aleix,  ingressant a l’AMPA 7.329,85 €. 
 
La Patrica Llorente pregunta on està inclosa la despesa de cagar el tió a l’escola, se li explica 
que està imputada a la partida de jornades i festes de l’escola. Puntualitza que hauria d’estar 
imputada al balanç econòmic. 
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S’explica que a sisè es va subvencionar 50 € per alumne pel viatge de final de curs. 
 
El resultat del balanç econòmic de les quotes ha set de -648,27 €. 
 
La presidenta explica el balanç econòmic de les extraescolars, que ha donat positiu amb 
4.951,99 €, puntualitza que és positiu però molt menys que altres anys degut a les poques 
extraescolars. 
 
La Cristina Gilart pregunta on estan imputades les jornades i les excursions, se li explica que 
les excursions s’imputen a les quotes i les jornades surten dels ingressos de les extraescolars. 
En Jaume Viles explica que s’ha de fer així per que l’escola no afina molt amb la previsió de 
les excursions. 
 
La Patricia Llorente recorda que des de l’ajuntament es van comprometre a donar 1.000 € 
més de subvenció.  
 
S’explica que les inversions que s’han fet a l’escola per import de 17.072,52€ han servit per 
comprar chromebook, projectors i impressores. 
 
En Kike Rosselló pregunta per que les impressores es compren havent l’opció del rènting. En 
Jaume Viles explica que surt més rendible comprar-les que tenir-les amb rènting. 
 
5.- Canvi de membres en la junta, curs 2021-2022. 
 
La presidenta repassa els canvi en la junta del curs 2020-2021. Les baixes de la Patricia 
Llorente, la Sandra Rodríguez i l’Assumpta Mor i les incorporacions  d’en Jordi Nolla, la Mónica 
Melian i la Maria Jose Bañeres. 
 
Explica que al final del curs 2021-2022 està previst que marxin tres membres de l’Ampa i 
proposa el torn per incorporar -ne dos de nous. Aixequen la mà la Melani Rincón amb DNI 
78.087.300T i la Natàlia Morales amb DNI 47.683.095R. 

 
6.- Precs i preguntes. 
 
S’obra el torn de precs i preguntes: 
 
La Míriam Pon pregunta quants anys duren els llibres socialitzats. En Jaume Viles respon 
que no hi ha anys, que si l’escola no canvia els llibres no es canvien mentre estiguin bé i 
usables. Explica que el llibre que està malament es reposa.  
 
La Helena de Dios pregunta per que es fan anar llibretes Oxfort i material escolar de marca. 
En Jaume explica que es decisió de l’escola.  
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La Miriam Pon manifesta que a la seva filla no li ratllen els retoladors. En Jaume Viles li 
explica que son nous i que haurien de funcionar.  
 
L’Ares Suárez proposa la figura del voluntari de l’Ampa. En Jaume Viles explica que es va 
provar un curs a l’estiu per repassar llibres però no va ser viable per que els pares no venen 
de manera seguida i s’ha d’explicar cada vegada endarrerint la feina a fer. Per a que 
funcionés els pares s’haurien de comprometre a vindre de manera continuada. La 
presidenta diu que arribada la sardinada  es plantejarà. 
 
En Xavi Saló pregunta com es comunica l’Ampa i la directora de l’escola. La presidenta 
respon que està estipulada una reunió per trimestre i que ella actualment està en continua 
comunicació amb la directora. 
 
La Míriam Pon pregunta com es decideix quin import i en què es gasta els diners a invertir 
a l’escola. Se li explica que depèn dels  beneficis de les extraescolars i del resultat del balanç 
econòmic del curs i que es decideix entre els membre de la Junta i la direcció de l’escola. 
La Míriam Pon proposa invertir en psicopedagogs i vetlladors ja que a l’escola van escassos.  
 
La Montse Atienza demana la incorporació de l’uniforme escolar. 
 
La reunió finalitza a les 22:20 hores. 
 
 
 
 
 

 Vist i plau 
La Secretària  La Presidenta  
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