
 
 
 

ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2014 
 

Reunits a la seu de l'escola, el dia 4 de novembre de 2014, compareixen els membres de la Junta, 

representants de cadascuna de les Comissions i pares i mares de l'escola, amb un total de trenta-

tres assistents, a les 20:00h, s'inicia l'Assemblea General Ordinària del curs 2014-2015.  

 

Memòria de les Comissions 2013-2014.  
 

Comissió de Comunicació 
La Comissió presenta les xifres de persones que han accedit a la informació de l'AMPA. Amb la 

introducció de Facebook a l’AMPA de l’escola, un total de 180 usuaris han seguit les 

comunicacions. Es fa esmena al Twitter, amb un perfil d'usuari de l'entorn associatiu i un total 

de 168 seguidors. Les publicacions al bloc han establert un total de 118 entrades. Aquestes eines 

de comunicació es valoren com filtres amb forma de transparència i de productivitat eficient.  

La Comissió contempla possibles millores facilitant l'opinió dels usuaris mitjançant enquestes.  

Comissió de Biblioteca 
La Comissió expressa que l'assistència durant el curs 2013-2014 ha estat d'una mitjana d'entre 

10 i 15 alumnes, s'observa la poca participació en edats avançades. Es va iniciar el servei de 

préstec a l'abril de 2014, amb un lliurament de 58 llibres fins a la data d'avui, es considera oportú 

dinamitzar el servei de préstec, atenent que l'escola ho està fent efectiu amb els alumnes de 

cicle superior. S'han obtingut llibres nous per un valor de 182€ a la llibreria Saltamartí i s'han 

destinat 300€ en l'aportació de llibres per als Jocs Florals. La Comissió, contempla la millora 

d'iniciar les sessions de conta-contes que, s'han vist perjudicades durant el curs escolar anterior, 

a causa de l'acomodació al nou edifici de l'escola. Es comunica que s'espera l'aportació d'uns 50 

llibres per part d'una mare de l'escola.  

Comissió Extra Escolars 
La Comissió fa una valoració de les fluctuacions que s'han produït envers el curs anterior, a 

l'activitat extra-escolar de piscina ha disminuït el nombre d'inscripcions, mentre que a l'activitat 

de patinatge han augmentat.  

Pel fet de tenir més ofertes, amb la nova empresa Àmbit Escola, dins el recinte escolar, s'han 

hagut de distribuir els espais en el recinte juntament amb l'empresa de futbol sala Jordi Sànchez.  

La Comissió comunica que s'atén la possibilitat de fer dues ofertes de Casal d'estiu amb les dues 

empreses que es van presentar l'any passat per oferir diferents opcions, s'ha produït demanda 

al Casalet pel que es preveu fer una valoració oferint-lo al Nadal i per Setmana Santa una vegada 

consolidada l'oferta.  

Un assistent presenta l'objecció de què els alumnes de tres anys hagin de desplaçar-se a les aules 

de primària, això ho presenta com a una dificultat per les dimensions inadaptades a l'ús que els 



 
 
 
convé, la Comissió exposa que l'escola determina que es faci ús de les aules destinades a anglès 

i plàstica per dur a terme aquestes activitats i que s'està fent un recull per millorar la gestió, 

doncs l'empresa Àmbit Escola s'ha iniciat al setembre i aquestes observacions, no només s'han 

comunicat, sinó que es pretenen exposar per la millora de cara al funcionament de l'any vinent. 

Un assistent posa en coneixement la desaprovació de què els alumnes berenin a terra abans 

d'iniciar les activitats extra-escolars, la Comissió fa esmena a la realitat que patim per la limitació 

física de l'espai, recordant que l'edifici es va iniciar com a projecte escola d'una sola línia i en el 

moment que es va doblar es van aixecar pisos.  

S'afegeix que l'empresa Àmbit Escola coopera juntament amb les escoles Artur Martorell, 

Jungfrau i Gitanjali, per facilitar la comoditat dels assistents dirigeix l'activitat dins del centre que 

té més demanda.  

Comissió de Festes 

La Comissió presenta els objectius de destinar els beneficis obtinguts a la compra de material 

per facilitar l'execució de les activitats que s'ofereixen. Es pretén consolidar la implicació dels 

alumnes de 5è i 6è a través de diferents propostes per recaptar diners en concepte pro-viatge. 

S'estableix que els alumnes de 6è es beneficiaran dels ingressos que generin les festivitats fins 

al 31 de desembre i els alumnes de 5è se'n beneficiïn de les festivitats realitzades a partir de l'1 

de gener. La Comissió expressa la intenció de crear festes inclusives i participatives per part de 

les famílies, alumnes i escola.  

La Comissió pretén fer una única comunicació amb la informació de les festes internes i de 

l'AMPA. Es continuarà oferint la venta del calendari escolar amb la fotografia de cada curs 

comptant amb la nova participació d'un pare fotògraf de l'escola.  

 Castanyada. S'ha ofert el taller de decoració de moniatos que es valora d’èxit, s'ha dut 

a terme la compra i preparació de castanyes per a tots els alumnes i la participació en 

l'activitat interna de la castanyera a l'escola.  

 Nadal. S'ofereix als alumnes que busquin una temàtica per als guarniments que es duran 

a terme a partir de l'elaboració de materials reciclats. El dia 13 de desembre s'oferirà, 

sota el concepte de Christmas Swing, el concert “de Mama's & de Papa's” per inaugurar 

la decoració nadalenca. El 5% de descompte que s'obté a través de la compra de llibres 

escolars a la llibreria Duatiss es destina als regals que entreguen els Reis a cada classe i 

que són escollits per la mestra. 

 Carnestoltes. S'ha ofert a l'escola la recuperació d'elaborar les disfresses a la classe 

creant una temàtica comú perquè no hi hagi distinció i poder oferir una festa comú. Els 

assistents expressen que fa dos anys es va canviar el sistema generant la participació 

lliure i individual. Les mestres han posat en coneixement que no se'ls valorava la feina i 

es comunicava una desaprovació en què els alumnes no poguessin anar disfressats com 

volien per part de les famílies. Es proposa fer una recollida de firmes perquè es 

contempla un tarannà diferent per part de la implicació de les famílies, a partir d'aquest 

plantejament neix l'opció de facilitar la feina assignant un pare a cada classe per donar 

suport en l'elaboració del projecte de crear les disfresses. La Comissió expressa que es 

van fent reunions i ja es proposa facilitar les accions, que a poc a poc es va avançant en 

cerca de la unió.  



 
 
 

A més s'ha proposat a l'escola intervenir en les idees boges que ordena el Carnestoltes 

de manera que es busqui un fil conductor podent enllaçar-lo amb un altre joc a la tarda.  

A partir de les 17h l'AMPA organitzarà la festivitat que inclourà una xocolatada, el 

concert de “de Mama's & de Papa's” i s'ofereix la possibilitat de què els alumnes de 5è 

muntin un bar i paradeta per recaptar diners.  

 Sant Jordi. Es proposa una festa en comú a la Comissió de Biblioteca el dia 22 per oferir 

un conte als alumnes i també la participació de muntar una paradeta als alumnes de 5è 

amb la finalitat de recaptar diners per al viatge de final de curs.  

 La Festa del Lola. La Comissió vol consolidar l'organització, el voluntariat, la difusió, els 

jocs i els tallers perquè considera que va funcionar i millorar la ubicació del bar, la 

sonoritat i el sopar. S'ofereix que els alumnes de 6è triïn un fil conductor i s'acomiadin 

de l'escola i que, els alumnes de 5è s'impliquin en el bar, així puguin obtenir el 50% dels 

beneficis del bar i del sopar, a més de que ofereixin berenars i altres articles per vendre.  

Es presenten les festivitats que l'escola realitza d'iniciativa pròpia:  

 Santa Cecília. Es demana la participació de pares músics i és de pràctica interna.  

 Nadal. Celebració del caga tió que es tracta de manera interna i cantada de Nadales que 

és oberta a les famílies.  

 Festa de la Pau. Celebració interna.  

 Sant Jordi. Llegenda de Sant Jordi oberta a la participació de les famílies.  

 Festa de fi de curs. La comissió serveix aigua als alumnes en finalitzar la festa, és oberta 

a les famílies.  

La Comissió ha presentat la proposta de les festivitats que durà a terme al llarg del curs escolar 

aproximant-se a l'escola i es proposa l'actuació de l'AMPA dins el Consell Escolar.  

S'ha pres la decisió d'invertir en una taula de so i un bafle comunicant que l'empresa Àmbit 

Escola ofereix facilitar el 50% de l'import per comprar aquest material.  

Un assistent comunica la dificultat d'assistir a les festivitats perquè les comunicacions es fan 

massa tard. La Comissió expressa que ja disposa del calendari formalitzat i es pot penjar al bloc 

de l'escola perquè estigui a la disposició dels usuaris.  

Comissió Escola de Pares 
Es presenta l'objectiu d'augmentar la interacció de les famílies a les aules. Es preveu dur a terme 

els tallers: “Com eduquem la llibertat” i “El pas a secundària per a pares i mares”. Sensibilització 

a l'esport adaptat per als alumnes.  

Comissió de Menjador 
Es presenten voluntàries la Carme i la Sara com a nous membres a formar part de la Comissió. 

La Comissió expressa que actualment fa la feina de supervisió en aquest procés de canvi i s'ha 

demanat ajut a gestors externs. Durant el curs 2013-2014 s'han definit i gestionat les dues 

quotes que es van dur a terme, s'han realitzat els comptes del servei ofert a primària, s'ha 

coordinat el trasllat a l'edifici del Parc de Ca l'Arnús, s'han realitzat els procediments 

d'entrevistes, informes i cerca d'informació per seleccionar la nova empresa, s'han definit els 

RRHH per unificar el servei i s'hi ha col·laborat amb l'escola per definir el nou model.  



 
 
 
La Comissió de Menjador participa amb mestres i direcció de l'escola en la part pedagògica que 

s'estableix.  

Alguns assistents expressen la desaprovació de què durant aquest horari no hi hagi un joc més 

dirigit i això perjudica el benestar dels alumnes, altres consideren que és convenient que no hi 

hagi pautes marcades perquè durant l'estança escolar ja s'estableix aquest ritme. Un assistent  

expressa la desaprovació del menú que s'ofereix a causa de la poca varietat culinària. La 

Comissió posa en coneixement que el menú s'ha contemplat molt en aquest recorregut i és 

elaborat per una doctora homeòpata, que està basat en una alimentació bàsica i saludable i que 

compleix els indicatius de la taula de recomanacions.  

Es proposa que si qualsevol familiar observa alguna incidència, es comuniqui amb la Comissió 

de Menjador. 

Es presenta el resultat econòmic amb un saldo positiu després de dos cursos anteriors amb 

resultats negatius. 

Comissió Mercat d'Intercanvi 
La Comissió presenta els objectius que du a terme de caràcter lúdic, perquè els esdeveniments 

es tracten com a festivitat i de caràcter educatiu perquè pretén fomentar una opinió crítica cap 

al consum a través del reciclatge i amb valors cooperatius entre els assistents.  

Es valora la millora en la participació i en la franja d'edat, cada vegada més extensa, que es va 

desenvolupant a mesura que es realitzen edicions. Es proposa aportar noves idees per a cada 

edició i es preveu realitzar-ne un al llarg d'aquest curs escolar de cara a la primavera.  

Comissió de Socialització 

Es presenta la precarietat de cooperació per tractar-se d'una feina molt intensa en un període 

molt curt de temps. Es fa èmfasi a la importància educativa des de les aules en la cura del 

material i es comunica que s'ha fet una proposta cap a les famílies per educar en valors i 

responsabilitzar-se de la supervisió del bon estat dels llibres.  

Es comunica que s'ha socialitzat 1.300 libres, que s'han produït retards en l'entrega de lots per 

part de les editorials, que les pretensions són les de reduir despeses familiars i que seria 

convenient planificar les tasques trimestralment.  

Comissió Grup Excursionista Lola Anglada (GELA) 
GELA és una iniciativa que organitza sortides a la muntanya per fomentar la convivència entre 

les famílies de l'escola però poden venir altres persones no vinculades acompanyades de 

membres participatius.  

Es presenta la propera sortida el dia 29 de novembre a Santa Maria de Bessora, la qual es 

comunica a través del bloc i del Facebook. 

Balanç econòmic 
La Tresorera exposa que, amb el canvi de domiciliació bancària s'estalvien 127,23€. Una 

assistent proposa ajuntar els rebuts familiars per estalviar la duplicació de despeses i es 

considera un encert que caldrà desenvolupar. La Tresorera presenta els comptes en un format 



 
 
 
que es valora poc detallat, per aquest motiu queda pendent presentar el tancament del curs 

2013-2014, el qual es preveu presentar al bloc de l'AMPA i es pacta adjuntar a la present acta.  

La Tresorera decideix presentar la dimissió.  

Aprovació dels nous Estatuts 
Una vegada han estat presentats per fer-ne qualsevol esmena oportuna, es decideix eliminar 

l'apartat “k” perquè es considera de mala redacció i que no fa referència a l'article que assenyala. 

Sorgeixen dubtes respecte alguns aspectes com la durada dels càrrecs de la Junta.  

Votació i nomenament dels nous càrrecs de la Junta 
No es presenten voluntaris per cobrir els càrrecs vacants i imprescindibles de Presidenta, 

Secretària i Tresorera a la Junta, es proposa fer una segona assemblea extraordinària d'aquí a 

un mes. S'acorda la trobada el pròxim dia 16 de desembre, dimarts, a les 20h. Per fer les 

votacions oportunes als nomenaments i els membres es comprometen a redactar les funcions 

que cal desenvolupar en cada figura per donar coneixement a la resta de famílies que vulguin 

formar-ne part. 

Es decideix ajornar també la votació dels nous estatuts a l’assemblea extraordinària. 

Precs i preguntes 
 Comissió Econòmica. Es presenta voluntària la Cristina Domínguez per formar part de la 

creació d'aquesta nova Comissió proposada a l'anterior reunió realitzada el passat 8 

d'octubre.  

 Comissió IES. Amb l'objectiu de què es rehabiliti l'escola vella i destinar-la a un institut 

nou es crea una nova comissió formada per la Núria Aparicio, Sílvia Simó, Núria Hijazo i 

Eli Rentero. La qual pretén funcionar i mobilitzar-se juntament amb l'escola Artur 

Martorell. Es posa al corrent als assistents de què l'Ajuntament i la Generalitat van 

presentar una moció per rehabilitar l'edifici destinat a un institut de dues línies. Primer 

s'han d'aprovar els pressupostos per fer una partida, s'ha demanat un autobús degut a 

la llunyania que esdevenen els instituts que corresponen a la zona i es preveu actuar 

amb el format de pancarta penjada a l'escola per al reclam de l'actuació immediata.  

No tenint més assumptes a tractar es tanca la sessió a les 23:00h., 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. 


