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Acta de la reunió de l’Assemblea General Ordinària de socis de
l’AMPA del dia 7 d’octubre de 2014
Assistents: Montse Tortadès (presidenta), Jordi Crespiera (tresorer), Imma Bover
(secretària), Gemma Alibés, Aurora Camacho, Mar Fragoso, Gemma Gómez, Anna
Gonzàlez, Marina Jiménez del Barco, Montse Picañol, Sandra Sànchez, Dörte Seeger,
Maite Serracarbasa, Núria Soldevila, Sílvia Vicedo i Eva Viñas, - membres de la de la
Junta-, més la presència d’una trentena de socis.
Es dóna la benvinguda als assistents. Tot seguit s’inicia l’ordre del dia:
1.Renovació Junta de l’AMPA i presentació dels nous membres.
Hi ha canvis a la Junta. Es presenta la nova Junta amb Marina Jiménez del Barco com
a presidenta, Montse Tortadès, que passa a ser la vicepresidenta; els càrrecs se
sotmeten a votació dels socis, són ratificades sense cap vot en contra. Es fa una relació
dels vocals que s’han donat de baixa: Carlos Broncano, Marta Burdó, Alba Creus,
Cristina Gustà, Mireia Lorente, Eva Roger, Mª Àngels Romero, Noe Rofes, Carme
Vilardell, i de les noves incorporacions: Gemma Gómez, Marian Jiménez del Barco,
Núria Soldevila, Sílvia Vicedo.
S’anima als socis de l’AMPA a formar part de la Junta, i es comenta que la Junta
funciona per comissions.
2.- Memòria 2013-2014 i projectes pel curs 2014-2015.
La Montse T. fa una breu introducció on comenta que, gràcies a les trobades i informes
de la Fapac i la Fundació Bofill, es considera que la l’Ampa de l’escola realitza les
funcions bàsiques, amb serveis que també proporcionen al Ampes, com són les
xerrades, extraescolars, casals.. però que a més es donen serveis amb valor afegit com
són les classes d’alfabetització, l’aula d’estudi...
Per tal de fer un repàs de les activitats fetes durant el curs passat es divideixen amb
quatre temàtiques:
Serveis
- Casals. Aquest curs s’ha ofert el casal d’estiu amb Bimbirimboies. No s’ofereixen
més casals ja que no hi ha demanda. També es va oferir el casalet de juny, que
cobria les tardes dels quinze dies de juny que hi havia jornada intensiva, però no
hi va haver prou inscripcions.
- Extraescolars. Es van promoure les extraescolars que oferia l’empresa Lignum,
així com preus especials per a les famílies associades a la piscina de Caldes.
Aquest curs continuen les mateixes activitats, més robòtica que ofereix l’empresa
Ausatel.
- Mercat de 2ona mà. Encara hi ha molt material al quartet de l’AMPA que es va
recollir en les campanyes exteriors. Són els mestres qui ha d’anar agafant allò
que necessiten.
- Aula d’estudi. El curs passat es va fer palès una manca de comunicació amb els
mestres i un excés d’alumnes per els pocs voluntaris que hi havia. Es vol
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reescriure el projecte per presentar-lo a direcció i es demanen pares i familiars
voluntaris.
Alfabetització. És un servei que on hi participen bàsicament mares immigrants,
l’any passat hi va haver la Rosa Plans i aquest curs es comptarà amb una
persona que facilita el Consorci del Moianès.
Xerrades. Quan es va guanyar el premi de la Fapac, un dels premis inclosos va
ser una xerrada gratuïta, encara que al final se’n van concedir dues. Van ser
obertes a totes les famílies de la població.

Col·laboració
Festa final de curs. Són els pares de 5è qui l’organitzen. El curs passat el temps
no va acompanyar i finalment es va fer la festa al pavelló municipal i el sopar al
pavelló de l’escola. Al mateix dia, una hora abans de l’inici de la festa, es va fer
jornada de portes obertes, els pares podien accedir a les aules, però no va
funcionar.
Gegants. El curs passat es van fer cinc sortides. Es va fer un taller de capgrossos
de bolets, amb la idea que els més petits de l’escola participin també a les
sortides de gegants. Es va crear una petita banda de música, 2 gralles i 1 caixa,
es convida la gent a apuntar-s’hi, tant a portar gegants i capgrossos com a
formar part de la banda de música. La propera sortida és pel diumenge 19
d’octubre.
Carnestoltes. Des de l’AMPA es va promoure una carrossa per participar al
carnestoltes que organitza l’ajuntament, hi va haver una participació d’unes 50/60
persones.
Sant Jordi, aquest dia l’AMPA ofereix el berenar als alumnes.
Escola Verda. Es una comissió formada per Ajuntament, escola, AMPA i
alumnes. Actualment es treballa amb una idea sorgida al curs passat, per tal de
fer camins segurs perquè els alumnes puguin anar tranquil·lament a l’escola a
peu o amb bicicleta.
PEC. Durant el curs passat l’AMPA va intervenir en la redacció del PEC en
l’apartat que li corresponia.
Millora d’espais
- Pati. Gràcies al projecte fet per un pare de l’escola, el curs passat es va iniciar la
remodelació del pati de sorra. Aquesta remodelació va implicar a diverses
famílies de l’escola per tal de dur a terme l’enllosat del pati, l’adequació de
pneumàtics com elements de joc i decoratius, la col·locació de diversos troncs
per fer equilibris...
- Biblioteca. Amb els 1000€ que va donar de premi la FAPAC pel projecte que es
va presentar en el seu moment, es va fer la remodelació integral de la biblioteca,
canviant el terra, pintant parets i sostre, refent prestatgeries... va ser possible
gràcies a la col·laboració de les famílies de l’escola.
Comunicació amb:
Amb les famílies, comunicar via delegats i diversos canals de comunicació, les
activitats que promou l’Ampa. Amb els mestres, reunió a final de curs per tal
d’explicar projectes i detectar possibles mancances. Amb la Fapac, s’intenta anar
a les diverses jornades per tal de poder intercanviar experiències i veure com
treballen altres ampes.
Comissió de menjador a nivell municipal formada per l’escola bressol, l’empresa
que gestiona la cuina de l’escola, l’ajuntament, els mestres i l’ampa. Es demana
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que qualsevol queixa que hi hagi respecte a aquest servei es faci a través del
correu de l’Ampa.
Es participa al Consell Escolar de l’escola i també al Consell Escolar Municipal.
L’Ampa té una pàgina web i el Facebook que intenta mantenir al dia. També es
col·labora amb la revista local “La Tosca” amb diversos articles.
El curs passat es van inscriure els fitxers de dades de l’Ampa al registre de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Tot seguit pren la paraula la Marina que informa dels projectes per aquest curs
2014/2015.
- Hi haurà una segona fase per introduir millores al pati: construcció d’una cabana
feta a base de troncs i a una paret del pati s’hi col·locarà material semblant a la
pissarra, on es podrà dibuixar. La reforma del sorral, per el seu elevat cost, de
moment és inviable.
- Es vol fomentar la participació de les famílies elaborant unes línies d’actuació. El
delegat com intermediari per fer arribar als pares la informació que es generi de
la Junta, i a l’inversa.
- Nou format de la revista Super Sopa. La revista des de l’escola s’ha deixat de fer
i ara n’és l’Ampa la responsable de que surti al carrer. S’ha creat una comissió
mixta de Junta i mestres per tal de tirar el projecte endavant.
- Es vol donar un nou impuls a l’Aula d’Estudi. S’ha elaborat un informe sobre el
projecte, per tal de tenir clars quins són els objectius que vol aconseguir l’aula,
pensada com a lloc on els alumnes trobin tant un reforç a nivell acadèmic com
emocional.
- Concurs d’un nou logotip per l’AMPA. S’anima als pares a participar en la creació
d’un nou logotip.

3.- Reutilització dels llibres de text.
Aquest és un projecte que es porta fent ja fa més de 8 anys.
S’explica que gràcies al projectes de reutilització de llibres de text un alumne es pot
estalviar fins a 200€ en la compra de llibres, només cal pagar 10€ per curs per tal
d’adherir-se a la reutilització dels llibres.
El curs 2013/14 hi va haver més participació que l’anterior: 38 famílies, que amb un sol
dia van acabar tot el repàs de llibres, per això es va preveure que si hi hagués hagut un
segon dia s’haurien superat les xifres del curs anterior
Cal felicitar a l’alumnat ja que tots els llibres estan molt ben cuidats. Com a novetat, de
cara a aquest curs, cada llibre tindrà una llista de tots els alumnes que l’han fet servir.
Per tal d’ampliar el projecte a partir de 5è es va parlar de sociabilitzar també els
diccionaris i atles, però finalment, els diners destinats a comprar-los s’utilitzaran per a
comprar tauletes, que faran la mateixa funció i a més es podran fer servir per altres
finalitats.
4.- La memòria financera del curs 2012-2013 i el pressupost pel curs 2013-2014
són desglossats partida per partida pel tresorer 1.
Tot fent repàs de les partides del curs anterior s’explica que es va prendre com a
referència la durada d’un curs i no d’un any natural, i per això no es va calcular
correctament la partida destinada a les converses d’anglès per als cursos de 5è i 6è.
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S’adjunta la memòria econòmica 2013-2014, i el pressupost pel curs 2014-2015 elaborats per
Jordi Crespiera, tresorer de l’AMPA . Veure Annex 1.
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Però aquesta despesa en part ha estat coberta pel fet que una porció dels diners
destinats a la festa de final de curs finalment no es van gastar.
També es van pressupostar 2.500€ per les obres del pati i la biblioteca i aquesta xifra
s’ha vist superada en més de 700€.
Hi ha algunes quotes que ja no es podran recuperar, principalment d’alumnes que han
deixat l’escola, o bé no poden pagar-les. Així doncs el curs anterior es tanca amb un
romanent negatiu de -702,66€.
Queda aprovada per assemblea la memòria del curs 2014/15
Els pressupostos per a aquest curs no presenten gaires variacions respecte a l’anterior.
S’hi ha afegit com a ingressos 200€ de la revista SuperSopa, ja que segons com vagin
les coses, tal vegada es farà pagar un euro simbòlic a les famílies.
Sorgeix el comentari que el preu dels autocars, 5.500€ és molt elevat, i que tal vegada
aquests diners es podrien destinar a una altra finalitat. Cal preveure però, que tant les
sortides com les colònies serien més cares. Finalment es deixa com està.
La partida destinada a informàtica augmenta ja que aquesta es la tendència dels últims
cursos.
Queda aprovat per assemblea el pressupost per aquest curs 2014/2015.
Les quotes per al curs 2014/15 es mantenen:
a) Famílies amb un fill: 30€ampa + 50€ material= 80€
b) Famílies amb dos fills: 30€ampa + 50€ (*2)=130€
c) Famílies amb tres fills: 30€ampa + 50€(*3)= 180€
Es parla entre els assistents d’apujar uns 10€ les quotes per tal de poder oferir més
serveis, però finalment es considera que encara hi ha moltes famílies amb dificultats per
poder pagar la quota actual, i per aquest curs s’aproven les anteriorment esmentades.

5.- Precs i preguntes
Una mare demana per què no es comença a estudiar la llengua anglesa des de
Educació Infantil, introduint-lo a una classe de plàstics, música...es creu una prioritat i
una proposta que es farà a L’ED.
Des de l’AMPA es tornarà a demanar a l’escola quines prioritats hi ha, que s’indiqui on
cal que s’inverteixin recursos econòmics i humans.
S’acaba l’assemblea agraint l’assistència als socis.
I sense més qüestions a tractar, es dóna per acabada l’Assemblea General Ordinària de
Socis de l’Ampa del curs 2013-2014.
Moià, a 7 de d’octubre de 2014. Signen l’acta
Montse Tortadès

Imma Bover

Presidenta

Secretària
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Annex 1
Memòria del curs 2013/2014
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Pressupost curs 2014/2015
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