
Reunits a la seu de l'escola, el dia 20 de febrer de 2014, compareixen els membres de la  

Junta, representats de cadascuna de les Comissions i pares i mares de l'escola, amb un 

total de trenta-set assistents, a les 17:00h, s'inicia l'Assemblea General Ordinària.

1.- Presentació i aprovació dels comptes curs 2013-2014.

Pren la paraula la tresorera de l'AMPA i exposa les partides de l'exercici. S'adjunta estat 

de comptes:

L'AMPA ha obtingut uns ingressos totals de 66.730€ i ha hagut d'afrontar unes despeses 

de 64.291,54€, a data de 31 d'agost hi ha un romanent d'11.174,94€.

Es presenten les dades de pagament que s'han formalitzat, en concepte de quota de soci.  

El 78'6% de les famílies de l'escola han realitzat el pagament de quota de l'AMPA, el que 

suposa un import recaptat de 4.630€.

2.- Presentació de la Junta.

Es presenta la junta que és formada per:

Presidenta: Núria Aparicio.

Secretària: Esther Castells.

Tresorera: Cristina Solà.



Els assistents proposen donar suport a el càrrec de Tresoreria per tractar-se d'una feina 

elaborada amb la participació d'una segona persona.

La Carme Rodríguez s'ofereix voluntària per ocupar el càrrec de vicepresidència. La Núria 

Aparicio, Presidenta de l'AMPA, comunica que ja fa tres anys que està ocupant el càrrec 

de presidència i seria convenient la incorporació de persones noves.

3.- Presentació de les Comissions.

S'inicia  la  presentació  aclarint  que,  les  comissions  treballen  de  manera  independent,  

sense  necessitat  de  comunicar  les  decisions  i  amb el  recolzament  dels  membres  de 

l'AMPA.

Comissió Escola de Pares.

Al llarg d'aquest curs 2013-2014 es realitzaran i s'han realitzat les sessions oferides 

des  de  l'Ajuntament  i  compartides  amb  l'Escola  Artur  Martorell;  Teatre  Fòrum, 

Internet segura, Alimentació infantil i Primers auxilis per a nens. 

Una de les intencions de la Comissió d'escola de pares i mares és treballar en la 

línia de la "xarxaclau" dins el projecte "la participació de les famílies clau per a l'èxit  

educatiu", això és formar als pares i mares en actuacions educatives d'èxit  per a 

què  millorin  a  l'escola  però  no  dins  l'aula,  sinó  a  casa  o  al  centre  en  horari 

extraescolar.  A més  la  Comissió  preveu  incloure  la  participació  activa  de  les 

famílies a les aules, és un projecte obert a l'oferiment que hi hagi per part d'alguna 

comissió o d'algun membre en particular.

Comissió de Festes.

La proposta d'activitats organitzades per aquest any són: 

• La Castanyada, amb la compra i la preparació de castanyes i l'oferiment  

del taller moni potatos.

• El Nadal, amb l'elaboració d'un calendari, la decoració a les escoles, la visita 



del Patge Reial i els jocs educatius que duen els Reis Mags.

• Carnestoltes, berenar de pa amb xocolata i ball amb disfresses.

• Sant Jordi, l'hora del conte a la biblioteca.

• Festa de Fi de Curs. Tallers, servei de bar, festa de l'escuma i ball.

La Comissió de Festes s'ha iniciat amb nous membres que hi participen de manera

activa des de setembre de 2013. Presenten com a novetat l'elaboració del carnet

de l'AMPA, amb aquest es pretén facilitar la identificació de les famílies sòcies per a 

l'accés a la festa de final de curs, per a la compra de calendaris i per arrencar un

nou projecte que han estat treballant, en el qual es pretén aconseguir descomptes 

als comerços del barri amb la presentació del mateix. La Comissió expressa que

les  mesures  preses  en  aquestes  diferències  econòmiques  en  relació  a  un

pagament extraordinari per als no socis de l'AMPA, sempre són alienes a l'alumnat 

del  centre,  que  la  participació  en  tots  els  actes  realitzats  en  horari  escolar  i

finançats des de l'AMPA, són igualitaris per als alumnes.

Els assistents proposen que l'accés d'entrada a la festa de final de curs sigui lliure

de pagament per a les famílies que no són sòcies de l'AMPA, sense necessitat de

tenir  cap vincle  a  l'escola.  Els  assistents  proposen un canvi  organitzatiu  sense

disposar  d'objectes  complementaris  com els  inflables  o  l'escuma,  que  s'havien

utilitzat antigament. S'explica que la quota es va implantar per crear un filtre donat 

que, coincidint amb les festes del veïnat la gent venia als inflables de l'escola,  

fossin,  perquè eren gratuïts.  La comissió  mostra l'acceptació  de realitzar  nous  

tallers o d'altres propostes que sorgeixin. Es comenta que, des de l'antiguitat, la  

festa, ha sofert moltes modificacions. Com que falten tres mesos per realitzar la

festa, la Comissió no valora factible fer grans canvis però es compromet en recollir 

les dades exposades i decidir com es fan les festes valorant l'opinió des de la  

participació en l'elaboració de la festa. Es fa una votació proposada pel moderador 

de l'assemblea per retirar la quota de l'entrada a la festa, obrir les portes a tothom 

que  vulgui  participar-hi  i  eliminar  la  presència  d'objectes  inflables  i  escuma,  

aquestes accions s'aproven en assemblea, els assistents es mostren a favor de fer 

factible aquesta nova trajectòria.

La Comissió comunica que es planteja fer un canvi de dia per aquesta festivitat i

traspassar-ho a dissabte a la tarda.



Comissió Activitats Extraescolars i Casals.

Es presenten les activitats que s'estan duent a terme. Actualment, l'empresa Àmbit 

Escola gestiona les activitats de plàstica, anglès, piscina, música, coral i escacs,  

dinamitzades a la nostra escola. A més s'ofereix teatre, hip-hop i fut-bàsquet, que 

són compartides i  realitzades a l'Escola Artur Martorell.  El  futbol  és coordinat i  

dinamitzat per en Jordi Sànchez.

Els assistents pregunten si les persones externes a l'escola poden fer-ne ús de les 

activitats extraescolars, la Comissió comunica que sí, però, a aquests usuaris, se'ls 

ha d'incloure la  quota  de l'AMPA.  Alguns assistents es mostren en desacord i  

s'aclareix  que  la  quota  de  l'AMPA  serveix  per  gestionar  l'assegurança  de  

responsabilitat civil  contractada amb FAPAC i que, per a aquells membres que  

participen de l'activitat extraescolar de futbol però no se'n volen fer càrrec de la  

quota de soci, s'ha acordat amb en Jordi Sànchez que és ell qui ho assumeix. Als 

membres que fan ús de les activitats extrescolars d'Àmbit Escola se'ls aplica un  

recàrrec a la quota.

La  Comissió  exposa  que  s'està  fent  recerca  de  Casals  per  cobrir  la  jornada  

intensiva durant el mes de juny.

Els assistents demanen la realització de Casal d'estiu durant l'última setmana de 

juliol, la Comissió expressa que l'oferta està en dependència de la demanda i que 

per aquest motiu no es va realitzar l'any passat.

Els assistents plantegen la possibilitat d'un canvi d'empresa i la Comissió ratifica 

que és un projecte amb possibilitats de canvi i és possible la valoració conjunta  

depenent de les evolucions en la Comissió de Menjador.

Comissió de Biblioteca.

La Comissió de Biblioteca comunica als assistents que l'espai del nou edifici és  

més limitat.  Quan hi  hagi  l'espai  disponible s'obrirà els dimarts en horari  extra  

escolar de 16:45 a 18:00h. Es proposa realitzar tasques d'arxiu i registre de llibres, 

aportar  300€  per  a  la  compra  de  llibres  pels  Jocs  Florals  i  per  la  biblioteca,  

incentivar a les famílies a la participació de l'hora del conte i s'invertirà el romanent 

que s'ha generat a la llibreria Saltamartí de 162€ per comprar llibres. La campanya 

oferida  per  la  llibreria  Saltamartí,  que  suposava  un  10% de  descompte  a  les  



persones que s'identificaven com a provinents de l'escola Lola Anglada, deixa de 

ser activa aquest any.

Els assistents ofereixen la donació de llibres, es va obrir la campanya i es tornarà a 

fer.  La Comissió expressa que fan falta llibres de lectura indicats a edats més  

avançades.

Comissió socialització de llibres.

La Comissió de socialització expressa que la feina s'executa en dos moments  

importants;  en  la  recullida  i  en  el  repartiment.  Cal  col·laboració  externa,  els  

objectius  són  implicar  a  les  famílies  en  el  procés  de  revisió  i  d'organització,  

fomentar la responsabilitat en els alumnes i fixar una data de cooperació abans de 

finalitzar el curs.

Amb aquestes dades, una mare assistent de l'assemblea proposa que els llibres es 

recullin perquè els alumnes se'ls emportin a casa un cap de setmana de juny, amb 

la finalitat de què els alumnes els revisin i amb una notificació als pares, aquesta 

comunicació  la  podria  realitzar  la  Comissió  per  facilitar  la  tasca al  professorat  

afectat.

Mercat d'intercanvi.

És un projecte amb objectius solidaris i de participació col·lectiva que propicia la  

participació dels alumnes de manera pedagògica seguint una lògica crítica cap al 

consumisme i de foment al consum responsable. Es proposa fer un recull concís 

dels  objectes  que  es  reciclen,  incorporar  la  participació  d'alumnes  d'edat  més  

avançada i realitzar la 3a edició cap a finals de maig. Els assistents demanen que 

la comunicació de l'esdeveniment sigui més avançada, es comunica que no es pot 

definir una data concreta perquè la realització es sotmet a la predicció del temps 

però sí es pot comunicar públicament que es preveu cap a finals de maig.



Comissió de menjador.

Es presenten els comptes identificant que s'ha de canviar el model, el resultat és 

negatiu i s'ha compensat amb beneficis d'exercicis anteriors. És un projecte viu que 

es troba en el procés de selecció de la nova empresa, durant el curs 2012-2013 

s'han estat realitzant entrevistes amb les empreses per a la gestió del servei. La 

Comissió comunica que l'escola ha creat una comissió interna, formada per un  

equip de mestres, que s'implica en la definició del nou model de menjador. Fa falta 

definir i organitzar els RRHH necessaris per al servei de menjador unificat. Totes 

les propostes són presentades a l'AMPA. La Laura Clavé s'ofereix i procedeix a  

formar part de la Comissió de Menjador. La Comissió vol convocar una assemblea 

extraordinària per tractar el procés de selecció del sistema que s'implantarà quan 

es consideri oportú.

Comissió Gela.

El Grup Excursionista Lola Anglada (GELA). Organitza sortides a la muntanya cada 

2 o 3 mesos, una caminada, dur un pícnic i passar-ho bé compartint una estona 

amb les famílies de l’escola. Totes les excursions són aptes per a grans i petits i  

s'expliquen detalladament uns dies abans, així com la data de la sortida.

Es preveu fer una sortida hivernal  el  dia 22 de març a Setcases Vallter 2000,  

aquesta vegada s'ha buscat un restaurant per això caldrà fer reserva abans del 17 

de març, l'hora de sortida serà a les 9h. del matí i com sempre, al pàrquing de Can 

Ribó a la N-II. Tota la informació es pot consultar a la web de l'escola.

4.- Noves propostes de l'AMPA curs 2013-2014.

• Recollida de signatures IES.

L'edifici de l'escola Lola Anglada sempre ha tingut un ús educatiu. Des de l'AMPA 

es pretén organitzar una campanya per dur a terme accions de caire reivindicatiu  

amb la finalitat de mobilitzar les obres de l'antic edifici de l'escola Lola Anglada i 

que aquest es destini a un IES per a la zona. Els camps d'actuació s'aniran definint  



però inicialment es preveu fer recollida de firmes.

Els assistents comuniquen que fa falta tenir en compte la data de les eleccions 

municipals. Es proposa començar amb la iniciativa d'aqui a mig any per tractar-se 

d'un any anterior a les noves eleccions.

5.- Precs i preguntes.

• Els assistents proposen fer les Comissions més cooperatives durant el curs i així 

poder projectar amb temps la feina.

• Es comunica que l'Estatut de l'AMPA assenyala que, a les reunions no hi poden 

participar persones que no són sòcies.

• Neix una nova comissió per tractar la comunicació amb les famílies. Es valora 

que, actualment és passiva i no és bidireccional. En Daniel Escorza i en Joan 

Abad, juntament amb la Mar Alonso passen a formar part de la nova comissió de 

contacte amb les famílies de l'escola.

6.- L'evolució de les obres a l'escola.

Pren la paraula l'Antoni Soriano, director de l'escola, per tractar l'evolució de les obres. 

Ens comunica que l'última comunicació ha estat que les obres es finalitzaran la primera 

setmana de març, però les dates no són creïbles perquè s'hi han incomplert durant tot el 

curs. Direcció informa els assistents que, l'empresa Novantia està treballant a un ritme 

molt  lent,  que apareixen empreses sense avisar i  s'han produït  imperfeccions, des de 

l'AMPA s'ha  contactat  amb pares  per  demanar  la  col·laboració  a  revisar  i  valorar  els 

desperfectes.  Des  de  la  Direcció  de  l'escola  s'ha  demanat  a  la  Generalitat  una  acta 

d'ocupació parcial, per tal de poder utilitzar tant el pati d'infantil com els lavabos de les  

classes fins a la finalització i revisió de totes les obres.

Els  assistents  proposen  fer  un  acte  lúdic  reivindicatiu  al  pati  d'infantil.  Es  crea  una 

comissió per fer el seguiment de les mobilitzacions que es duran a terme, principalment es 

preveu fer una ocupació a l'escola i retirar les balles del pati, la comissió queda constituida 

per la Mar Màrquez, en Víctor Àvila, en Norbert Martínez i la Gemma Brió. Es proposa que els 



moviments siguin en cap de setmana per garantir la participació del màxim nombre de 

famílies. Degut als antecedents de mal funcionament que s'han produït es proposa  no 

firmar l'acta d'ocupació fins que no se'n faci una revisió.

No tenint més assumptes a tractar es tanca la sessió a les 19:30h., de la que s'estén la 

present acta, que un cop llegida és unànimement aprovada i signada amb el vistiplau de 

la Presidenta i la Secretària.

Presidenta.         Secretària.


