
 
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 16/11/17 
  

Reunits a la seu de l'escola, el dia 16 de novembre de 2017, compareixen els socis de l’AMPA, 
amb un total de 32 assistents (31 famílies), cap vot delegat. A les 20:00, s'inicia l’Assemblea 
General Ordinària.  

Ordre del dia  

 Benvinguda 
 Curs 2016-2017: Memòria i balanç 
 El joc de l’AMPA 
 Sopar 
 Curs 2017-2018: Projecte, pressupost i resolució 
 Precs i preguntes 

Benvinguda 

La presidenta de l’AMPA, la Norma Fàbregas, dona la benvinguda als assistents, presenta l’actual 
junta, i convida als assistents a unir-s’hi. Fa una breu explicació del funcionament de l’AMPA i 
les comissions. A les 20.15 dona per començada l’Assemblea General Ordinària.  

Curs 2016-2017: Memòria i balanç 

Les diferents comissions fan una breu descripció de les activitats dutes a terme durant el curs 
passat, 2017-2018, segons presentació (annex I) i Memòria (annex II).  

Es sotmet a votació la Memòria i balanç del curs 2016-2017 amb el següent resultat: 0 vots en 
contra, 0 vots en blanc, 31 vots a favor. Queden aprovats per unanimitat.  

Sopar 

Per problemes tècnics, es deixa el joc de l’AMPA per després de sopar.  

El sopar consisteix en un tastet de diversos plats preparats per Aula2-Naturalcuina, empresa que 
gestiona actualment el menjador de l’escola . 

El joc de l’AMPA 

Per tal de fer l’AGO més amena, s’ha preparat un joc de preguntes i respostes mitjançant els 
mòbils. El joc consta de 10 preguntes, os s’ha d’escollir entre 4 respostes, totes al voltant del 
funcionament de l’AMPA.  



 
 

Curs 2017-2018: Projecte, pressupostos i resolució 

Projecte i pressupostos 

Les diferents comissions presenten el seu projecte pel curs 2017-2018, segons presentació de 
l’annex I. Seguidament, la comissió econòmica presenta i detalla el pressupost pel curs actual 
(disponible en l’annex III). Explica que en la darrera permanent es va aprovar ajustar els 
pressupostos de les diferents comissions i de l’aportació a l’escola, fins a una despesa total d’uns 
7.500€. La idea és gastar el romanent de que disposa l’AMPA en 4-5 anys. Si concedim a l’escola 
tot el que ha demanat (12.000€ aprox.), els diners s’acabarien aproximadament en dos anys.  

Un dels assistents opina que el pressupost de l’escola s’ha baixat massa, i proposa que sigui 
l’escola mateixa qui decideixi en quants anys es vol gastar els seus diners. S’explica que no son 
els seus diners, que són de l’AMPA, i que no es tracta d’un import fixe que s’hagi decidit cedir a 
l’escola repartit en diversos cursos, sinó que es va decidint cada any. Que potser l’any vinent 
sorgeix un projecte d’AMPA que interessi més i no es dona res a l’escola.  

Es sotmeten els projectes i pressupostos a votació amb el següent resultat: 0 vots en contra, 1 
vot en blanc, 28 vots a favor (havien marxat dos assistents). Queden aprovats per majoria.  

Proposta de Resolució de participació 

Seguidament, un pare de l’escola llegeix una Proposta de Resolució de Participació (annex IV). 
La idea és aconseguir entre tots augmentar la participació de les famílies a l’AMPA, tant en el 
pagament de la quota, com en una participació més activa, dins alguna comissió o grup de 
treball.  

Es sotmet a votació la proposta que queda aprovada per unanimitat.  

A totes les permanents es posarà com a un punt fixe de l’ordre del dia la participació, per tal que 
les diferents comissions vagin donant les seves propostes i idees.  

En aquesta sentit, es fa saber als assistents que a partir d’aquest any, les permanents seran 
obertes a tothom. S’indiquen les dates i horaris de totes les permanents del curs, que a més es 
penjaran al blog, per a que tothom les pugui consultar i venir.  

També s’han penjat a la sala unes graelles amb totes les comissions, grups de treball de la CAE i 
vermuts previstos per aquest any, i s’anima als assistentes a que, abans de marxar, s’apuntin a 
alguna.  

Precs i preguntes 

Tots els dubtes giren al voltant de com aconseguir augmentar la participació en l’AMPA. Alguns 
assistents que actualment no participen de forma activa, sobre tot els nouvinguts de P3, 
comenten que la sensació general és de por: “em demanaran fer masses coses?; hauré de 
dedicar massa temps?; és molta responsabilitat; tots els que hi són es coneixen i saben el 
funcionament de tot i jo no, etc.”  

S’explica que cadascú participa dins les seves possibilitats, que tothom és benvingut i que ningú 
està obligat a res.  



 
 

Comenten que demanar coses més puntuals i concretes, com les propostes de treball que es 
faran aquest any dins la CAE, poden ser molt positives i ajudar a “posar el peu dins”, i d’aquesta 
manera conèixer el funcionament real de l’AMPA i acabar formant part d’alguna comissió. 

Abans de finalitzar l’AGO, al recollir les graelles i fer recompte de les persones que s’han apuntat 
a alguna comissió, una persona s’ha apuntat a la Junta.  

Es sotmet a votació entre els 14 assistents que encara queden a l’Assemblea amb el resultat 
següent: 0 vots en contra, 0 vots en banc, 14 vots a favor. Queda aprovada la incorporació den 
Miquel Arjona com a nou membre de la Junta de l’AMPA, amb el càrrec de vocal.  

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada l’Assemblea General Ordinària. 

  

Presidenta                Secretaria  

Norma Fàbregas             Elena Barragan  


