
REUNIÓ PERMANENT AMPA LOLA ANGLADA, 26/11/14 

 

Assistents 
Eduard Giró, Cristina Solà, Llorença Calvet, Marc Prat, Anna Belén Fernández, Marta Soler, 

Laura Clavé, Carme Rodríguez, Lidia Rocés, M Carmen de Francisco, Nuria Hijazo, Gemma Brió, 

Cristina Domingo, Mireia Pacheco, Verònica Ramírez, Nuria Aparicio, Dani Escorza. 

Temes tractats 

Noves incorporacions.  
Es valora positivament la incorporació de nous membres a les diferents comissions: 

 5 membres a la Comissió de Socialització. La Comissió de Comunicació demana els 

noms i correus per poder incloure-les a les llistes de correu 

 2 membres a la Comissió de Festes (Marta Gil i Eli Rentero) 

 2 membres a la Comissió de Menjador (Carme Rodríguez i Sara Giménez) 

 2 membres a la Comissió de Comunicació (Sílvia Vallverdú i Marta Gil) i una possible 

col·laboració per desenvolupar la nova web (Quim Badosa) 

Ús de la sala de l’AMPA 
La Comissió de Festes demana reservar la sala de l’AMPA tots els dilluns, dimarts i dimecres. 

Proposta per cobrir els càrrecs vacants de la Junta 
Davant la manca de candidats als càrrecs vacants de la Junta de l’AMPA, l’Eduard Giró fa la 

següent proposta: 

 Càrrecs amb tasques molt concretes, més aviat representatives 

 La figura del/la President/a tindria un caire més representatiu de cara a Consell 

Escolar, altres entitats i Administració, a més de tenir cura de preparar i coordinar les 

Assemblees. 

 Crear un càrrec Delegat que canviés cada 6 mesos i que assumís tasques pròpies de la 

Presidència, tenint en compte les noves reunions permanents bimensuals com a eines 

de seguiment. 

 Aquest càrrec rotatiu hauria de passar per totes les Comissions. 

Es plantegen dubtes a nivell organitzatiu i els temes pendents que poguessin quedar en el 

moment del canvi de Delegat. És necessari comptar amb una bona organització. Es 

plantegen fórmules com: 

 Taulell virtual accessible per tots els membres de les Comissions amb els temes que 

està treballant cadascuna d’elles. 

 Fer servir portaveus de cada Comissió (vocals) 

 Crear una vocalia de Comunicació 

 Crear una vocalia de Relacions Exteriors 

En cas de que aquesta proposta prosperi a la propera Assemblea General Extraordinària del 16 

de desembre de 2014, l’Eduard Giró es proposa com a primer en ocupar aquest càrrec sempre 

que es donin les següents condicions: 

1. Que de l’Assemblea surti una nova junta de l'AMPA 



2. Que aquesta Junta accepti com a model de funcionament el proposat 

Taller massatge infantil 
L’Escola de Pares informa de l’interès per part d’alguns mestres d’organitzar unes sessions de 

massatge infantil. Hi hauria una sessió per mestres, i dues sessions per mares/pares (sessió per 

P3 i sessió per P4-P5). Les tres sessions tindrien un cost de 250 €. L’Escola de Pares proposa 

repartir el cost de la següent manera: 50 € mestres, 50 € mares i pares assistents, 150 € AMPA. 

Només podrien assistir 10 famílies per sessió. Es proposa ampliar aquest rati o incrementar el 

número de sessions per tal de que cap família que hi volgués participar quedés fora. S’acorda 

demanar el preu que tindrien aquestes sessions addicionals. 

Es planteja poder obrir aquesta i altres sessions formatives a altres centres a través de 

FAMPAs. 

Escala escenari del gimnàs. 
Segons la darrera reunió del Consell Escolar l’AMPA es farà càrrec de proveir una escala 

d’accés a l’escenari per la part frontal. Abans de demanar pressupost, la Cristina Solà proposa 

provar una escala que algú ens podria deixar. 

Projectes “oberts” 
Es tracta d’activitats proposades per l’AMPA, obertes a tothom: 

 Diada esportiva. Activitats esportives adreçades a les famílies on es comptaria amb 

activitats que donessin valor a l’esport adaptat 

 Intercanvis. Es proposa que pares o mares d’un altre país puguin aportar experiències 

com contes o receptes pròpies per donar així veu a la multiculturalitat mitjançant 

membres de l’escola 

 Lola posa’t guapa. De cara al primer aniversari de l’escola nova, convocar un concurs 

d’idees per fer més maca la façana i altres espais de l’escola. 

 Badalona corre x la marató TV3. Projecte engegat per l’UGE (Unió Gimnàstica i 

Esportiva de Badalona) que anima a córrer o caminar per recaptar fons per la Marató 

de TV3. Promou l’ús d’una aplicació mòbil per sumar km, fins a 10.000. Hi han altres 

escoles que hi participen per sumar km. 

Piscina 
Donat que ha dimitit l’Administrador de la piscina on es fa l’extraescolar, els treballadors ens 

han demanat fer el pagament de l’activitat en efectiu en lloc d’ingressar els diners. Entenent la 

problemàtica humana de la situació, no veiem clar fer el pagament per diverses raons: no es 

poden pagar més de 2.500 € en efectiu, si l’empresa té deutes amb la Seguretat Social o 

Hisenda ens ho poden reclamar, no tenim clar si tindrem un comprovant vàlid del pagament... 

Equip de so 
La proposta inicial contemplava la compra de l’equip de so de forma conjunta amb Àmbit 

Escola: una taula i un bafle aquest any i un segon bafle l’any que ve. Àmbit demana que si 

necessita l’equip per qualsevol altra activitat en una altra escola el pugui fer servir sempre i 

quan l’AMPA no el necessités. 

Es plantegen dubtes amb què podria passar si Àmbit Escola deixar de treballar per l’escola o es 

dissol com empresa, o a nom de qui aniria la factura del material. 



La Comissió de Festes valora l’equip complet 1200 € (taula + 2 bafles). Davant aquesta 

informació i els dubtes en compartir el material amb Àmbit Escola es proposa una votació amb 

la que finalment s’aprova la compra de l’equip sencer per part de l’AMPA, amb la intenció de 

que es faci el més aviat possible. 

Es recorda la necessitat de l’escola de comprar dos micròfons d’ambient, que es valora en uns 

100 €. Es proposa de nou una altra votació on finalment s’aprova la compra dels micròfons 

amb la seva taula corresponent per part de l’AMPA. 

 

Material d’altres escoles. Cadires 
L’escola demana ajuda a l’AMPA per transportar cadires des de l’escola Artur Martorell a la 

nostra escola per fer-les servir al festival de Nadal, o pagar 100 € a un transportista per fer-ho. 

Com en altres reunions es proposa comprar les 100 cadires i tenir-les sempre disponibles a 

l’escola. Se sotmet aquesta decisió a votació i finalment es decideix comprar les cadires amb la 

condició de comunicar-ho primer al Director per tal de trobar espai per guardar-les. 

Presentació de la nova Comissió Econòmica. 
La nova Comissió Econòmica estarà formada per la Cristina Solà, la Cristina Domingo, la 

Verònica Ramirez i la Mireia Pacheco. Hi hauran dues comptabilitats diferenciades: quotes 

d’AMPA i quotes de Material (aquesta última gestionada exclusivament per la Cristina Solà). 

Existiran dos comptes corrents diferents i dues caixes petites. 

Es planteja un dubte respecte si la Comissió Econòmica ha de tenir el seu propi correu 

(tresor.lolaanglada@gmail.com) o compartir-ho amb la resta de comissions mitjançant l’adreça 

general (lolaanglada.ampa@gmail.com) i evitar confusions de cara a les famílies. La resta de 

comissions creuen que la Comissió de Comunicació gestiona adequadament els correus i que 

és preferible tenir només una adreça de correu, inclosa la Comissió Econòmica. Es proposa 

comunicar aquesta decisió a la propera Assemblea General Extraordinària del 16 de desembre 

de 2014. 

Alguns assistents parlen de la necessitat de treballar un pressupost per cada Comissió i que es 

pugui integrar aquesta funció dins de la Comissió Econòmica. 

 

Camins escolars. 
La Comissió de Comunicació informa de que un pare s’ha posat en contacte amb l’AMPA per 

enviar informació dels Camins Escolars posats en marxa per l’Ajuntament de Barcelona. La 

Comissió de Comunicació ha animat a aquest pare a participar del projecte a la nostra escola, 

que fa un temps es va voler engegar. L’Eduard Giró, com a participant d’aquell primer projecte 

s’ofereix per parlar amb aquest pare i explicar l’històric a la nostra escola respecte aquest 

tema.  

Es proposa incloure el projecte Camins Escolars a dintre del projecte Escola Verda que serà 

portat a terme per una Comissió Ambiental a proposta del Consell Escolar. 

 

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada la reunió i es recorda que la propera 

Reunió Permanent serà el 28 de gener de 2015 a les 16:45h. 
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