
A l’Assemblea convocada el dimecres dia 14 d’octubre de 2009 es van tractar els següents punts: 
 

1. Lectura i aprovació Acta Assemblea anterior. 
2. Presentació de la Junta 
3. Balanç del curs 2008-2009 
4. Activitats extraescolars 
5. Resum de les festes previstes 
6. Creació Comissió Camins d’Escola: funcions, objectius, etc. 

 
L’Assemblea comença a les 17.30h amb l’assistència de 35 pares. 
 

1. La Mar Alonso fa la lectura de l’Acta anterior. 
2. Es presenta la nova Junta:  

Presidenta: Marina Martínez 
Vicepresident: Emilio Alonso 
Secretària: M. del Mar Alonso González 
Tresorera: Judith Ortega 
Activitats extraescolars: Mar Amor, Raquel Sánchez, Ana Fernández i Núria Aparicio 
Festes: Rosa M. Redondo i Queralt Bercial 
Enllaç menjador escolar: Jaume Lorente 
Vocal: Lupe Olmo i Verónica Garrido 
 
Deixen la Junta: la Núria Ramos com a secretària i la Lupe Olmo com a vicepresidenta 
Es pregunta als assistents si hi ha alguna persona que estigui en desacord amb la Junta i 
s’aprova. 
 

3. Balanç del curs 2008-2009: la Marina dona un resum de les xifres econòmiques del curs 
passat.  
Quota de material: 32.225€ 
Despeses quota material: 32.225€ 
Quota ampa: 2.615€ 
Despeses quota ampa: Festes: 2.400€ 
    Altres despeses ( telèfon): 300€ 
Benefici: -85€ 
 
El benefici positiu d’altres exercicis compensa les pèrdues d’aquest. 
 

4. Activitats extraescolars: La Mar Amor fa un petit resum de les activitats extraescolars 
que s’estan duent a terme a l’Escola: futbol, balls moderns , anglès, ludoteca i piscina. 

5. Resum Festes: La Queralt Bercial explica als pares que ja estan preparant la Festa de la 
Castanyada. Com cada any, hi haurà una castanyera que repartirà sucs i castanyes per les 
classes. A partir de les 17h es vol prepara una festa de la tardor, amb disfresses de 
bruixots i taller de pintar cares. Es demana col·laboració entre els pares assistents per 
preparar les castanyes i per la festa. 2 mares s’ofereixen per a participar. 

6. Comissió camins d’escola: L’Emilio explica els motius de la creació d’aquesta comissió: 
els problemes de l’excesiu trànsit al carrer Jacinto Benavente a les 9h i a les 17h i la 
búsqueda de sol·lucions per creuar la Riera de Canyadó en el moment que comenci a 
funcionar el nou edifici a Ca l’Arnús. L’Emilio explica als assistents els diferents passos 
que hem de fer per a poder demanar a l’Ajuntament de Badalona solucions a aquests 
problemes. Alguns pares exposen les solucions que anteriorment se’ns havien donat, com 
tallar el trànsit, i que no havien funcionat. Es a les hores quan un grup de pares exposen a 
l’AMPA diferents queixes i dubtes respecte a l’estat de l’Escola. Les queixes més 
importants són: 



- Estat del vestíbul principal: aquella setmana s’havia començat a pintar el vestíbul 
principal i els pares van queixar-se de la brutissia i de la bastida que hi ha al 
vestíbul. Hem d’aclarir que el conserge de l’escola havia deixat la bastida a la part 
de la dreta del vestíbul i uns minuts abans de l’hora de recollida dels nens la vam 
haver de canviar de lloc per poder accedir a la sala d’usos múltiples, que es on 
vam celebrar l’Assemblea. 

- Dates i cursos afectats pel possible trasllat a l’edifici de Ca l’Arnús. Els pares 
exposen els seus dubtes i pors. Alguns no hi estan a favor del trasllat de cap grup 
del CEIP Lola Anglada fins que el nou edifici de Ca l’Arnus no estigui acabat i 
tingui espai per encabir tots els cursos. Alguns pares del nou P3 exposen el seu 
interés per iniciar el trasllat dels seus fills al nou edifici.  

La Junta exposa als pares que encara no tenim informació a aquest respecte i degut a la 
insistencia dels pares, la Presidenta de l’AMPA demana al Director de l’Escola, el Senyor 
Antoni Soriano, la seva assistència a l’Assemblea. El Director aplaça als pares a properes 
reunions ja que la decisió de quins cursos es traslladaran a Ca l’Arnús encara no està 
presa. Exposa les diferenst opcions de trasllat i les avantatges de traslladar més d’un curs. 
També pren nota de les queixes respecte a les obres de pintura del vestíbul, i comenta que 
exigirà més neteja i celeritat als obrers. 
 
A continuació adjuntem la llista d’assistents a l’Assemblea i es dona per acabada a les 
18.30h. 
 
S’aprova que les persones sota signants tinguin signatura en el compte bancari de La 
Caixa Laietana n. 2042 0081 16 3300014190. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marina Martínez Martínez   Judith Ortega 
DNI 40.985.875J    DNI  46.692.574K 
 
 
 
M. del Mar Alonso González 
DNI 52.399.726E 
 
 
 
A Badalona, 26 d’octubre de 2009, en dono fe, 
 
 
 
 

 
 
 
Secretaria       Presidenta 
M. del Mar Alonso González     Marina Martínez Martínez 


