
ACTA ASSEMBLEA 19-1-2011. AMPA CEIP. LOLA ANGLADA.

S’ inicia l’assemblea a les 17:35 h en 2a convocatòria amb l’assistència de 42 persones.

Presideix la taula:
Marina Martínez : presidenta.
Núria Aparicio: membre de l’AMPA.
Judith Ortega : tresorera.
Mar Alonso: secretaria.
Verònica Moreno : vicesecretaria.

Pren la paraula la Mar Alonso , s’inicia l’assemblea presentant els punts a tractar :

• Aprovació de l’acta de la anterior assemblea celebrada el 14 d’octubre del 2009.
• Memòria curs 2009-2010.
• Aprovació dels comptes de l’ampa.
• Presentació i aprovació de la nova Junta.
• Precs i preguntes.

1. Aprovació de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta de l’ anterior assemblea i és aprovada pels assistents.

2. Memòria 2009-2010

Presentació de la memòria 2009-2010: S’explica als pares que podran consultar la memòria al blog de
l’AMPA i que també disposaran de exemplars en format paper si els demanen dilluns a la tarda al despatx
de l’ AMPA.

S’explica als assistents les funcions i la feina realitzada per l’ AMPA el curs passat. També es fa una
menció a l’evolució del número de visites del blog i s’anima als pares a utilitzar-ho ja que suposa una
bona eina de comunicació amb les famílies i permet un estalvi en paper en substituir les fotocopies per fer
arribar circulars e informacions.

3. Presentació balanç econòmic 2009-2010.

La Mar Alonso explica el balanç econòmic del curs 2009-2010, i s’aprova.

4. Presentació nova Junta

La Mar Alonso anomena les persones que es proposen per a formar part de la nova Junta :

PRESIDENTA : Sra. Judith Ortega.
VICEPRESIDENTA : Sra. Núria Aparicio.
SECRETARIA : Sra. Mar Alonso.
VICESECRETARIA : Sra. Verònica Moreno.
TESORERA : Sra. Judith Ortega i Mònica Brugué ( elaboració de balanços .)
VOCAL I REPRESENTANT DE L’ AMPA EN EL CONSELL ESCOLAR: Sra. Araceli
Benito.

La Marina Martínez i Emilio Alonso com a presidenta i vicepresident respectivament deixen la junta de
l’AMPA.

Es procedeix a presentar les diferents comissions creades recentment a partir de l’arribada a l’ AMPA
d’un grup de pares interessats a col·laborar activament durant el curs 2010-2011.



Comissió de festes :

Formada per : Sra. Maria José Parra, Sra. Rosa Maria Redondo, Sra. Marina Martínez, Sra. Paula Miñano,
Sra. Núria Hijazo, Sra. Queralt Bercial i Sra. Araceli Benito.

La Maria José Parra pren la paraula per explicar la línia que pensen seguir durant els curs. Ens explica les
idees que tenen per la propera festa la de carnestoltes on es buscarà un paper més actiu dels pares,
demanant la col·laboració en la creació de tallers i activitats. Aquest any no es farà la rua.

S’explica a grans trets com es voldria organitzar la festa de fi de curs, intentant que sigui més
participativa, buscant també la implicació dels alumnes més grans de l’escola ( 5è i 6è).

Comissió extraescolars :

Formada per la Sra. Araceli Benito, Sra. Maria del Mar Amor , Sr. Marc Prat, Sra. Ana Fernández, Sra.
Sílvia Palau.

La Araceli Benito pren la paraula i explica la nova activitat de teatre que s’ha iniciat aquest curs amb molt
bona acollida , fet que planteja la possibilitat de un 2n dia.

Ens explica les diferents opcions que s’estan estudiant pels casals de març i estiu amb la possibilitat de
poder oferir de cara al casal d’estiu, un casal propi, amb les nostres monitores.

Comissió medi ambient :

Formen aquesta comissió el Sr. Miquel Ruiz i el Sr. Luis El Bouyari.

En Miquel ens explica els temes que estan treballant :

• Mosquit tigre a la escola de ca l’ Arnús.
• Millora de la zona de jocs del parc infantil.
• Millora de la seguretat viària per accedir a l’ escola : camins escolars.
• Seguretat a l’escola del parc.

Un pares es queixen de que els camins del parc de Ca l’ Arnús no estan il·luminats, pren la paraula la
Núria Aparicio, per explicar que no posaran mes llums per un problema de “contaminació lumínica”, però
que si faran arribar a la regidora el fet que tampoc funcionen les petites llums que marquen el camí .

En Miquel Ruiz explica als pares que totes les demandes en aquest sentit seran recollides i es faran arribar
a la Sra. Montse Juarez, Regidora del districte.

Comissió Escola Verda.

Aquesta comissió esta formada per la Sra. Llorença Calvet i la Sra . Susanna Fuentes.

Es proposa unir la comissió de medi ambient i escola verda.

La Llorença pren la paraula per informar en que consisteix la acreditació de “escola verda “ i quins passos
s’han de seguir per a aconseguir-la. El  procés té una durada aproximada de 3 anys. L’acreditació la
demana el personal docent del centre, i es demana la col·laboració de les famílies. La escola nova
disposarà de contenidors per reciclar i s’ha demanat un compostador.
S’ acomiada la LLorença amb el compromís de seguir informant.



Comissió de menjador :

Formada per la Sra. Mariví Rubiales i la Sra. Anna Heredia. Pren la paraula l’Anna per explicar que
aquesta comissió neix amb el desig d’ésser un vincle entre el servei de menjador de l’escola Lola
Anglada, l’empresa càtering del menjador de Ca l’Arnús i les famílies.

Comissió de socialització de llibres :

Formen la comissió :Sra. Marivi Rubiales, Sra. Susanna Reverter, Sra. Maria Carmen de Francisco, i Sra.
Lídia Roces .La Mariví pren la paraula per explicar la importància de la socialització com a estalvi i
també per a transmetre valors als nostres fills: compartir, tenir cura dels llibres, etc. Aquesta comissió vol
sensibilitzar a les famílies de l’escola de la importància d’aquest projecte i aconseguir el major número de
persones que vulguin col·laborar amb les feines de revisió, agrupació i repartiment de llibres que es fa a
final de curs.

Una mare pregunta perquè els nens no socis de l’ AMPA també es beneficien de la socialització. Pren la
paraula la secretaria de l’ AMPA per a explicar que la socialització és un projecte de la escola i l’AMPA
hi col·labora.

Comissió escola de pares :

Formada per la Sra. Sílvia Palau i el Sr. Eduard Giró.

Pren la paraula l’Eduard Giró per explicar en què consisteix i la voluntat de fer les sessions en diferents
horaris i per grups d’ edat per tal que es puguin fer sessions segons diferents àrees d’ interès.

S’ aprova la nova Junta.

5. Pressupost curs 2010-2011

La Mònica Brugué presenta el pressupost de que disposa l’ AMPA per a aquest curs.

Han pagat l’ AMPA i per tant son socis 219 famílies i 55 famílies no ho han fet. Per tant l’ import de les
quotes cobrat es de 3.450 euros.

Es fa saber als assistents que donat que hi hauran sortides escolars de tot el dia, el 3r trimestre la quota de
material tornarà a ser de 60 euros.

6. Precs i preguntes.
S’ obre el torn de precs i preguntes.

• La Sra. Anna Heredia pren la paraula per proposar que es facin servir els delegats de curs per captar
col·laboradors per activitats puntuals, i per això és important que es disposi de totes les dades de correu
electrònic i /o mòbil dels pares.
• Susana, mare de 6è ens anuncia que a partir del divendres 27 de gener, els alumnes de 6è muntaran una
parada de venda de berenar els dijous a la porta de l’escola del Parc de Ca l’Arnús de 16.30 h a 17:30 i el
divendres a la mateixa hora a la porta de l’edifici central, per tal de recaptar fons pel viatge final de curs.
També suggereix la possibilitat de que els alumnes de 6è puguin portar el bar de la festa de fi de curs.
Diferents persones suggereixen que seria més oportú que en tot cas s’ofereixin els alumnes de 5è.
• Una mare pregunta perquè serveix l’assegurança escolar, els membres de la Junta expliquen que és una
assegurança obligatòria mínima, per a les hores no lectives ( hores de menjador al migdia , activitats
extraescolars …) i és de responsabilitat civil.

Es dona per finalitzada la assemblea a les 18:55 h.

Badalona 19-1-2011.




