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Acta de la reunió de l’Assemblea General Ordinària de socis de
l’AMPA del dia 19 d’octubre de 2015
Assistents: Marina Jiménez (presidenta), Noemí Rofes (Vicepresidenta), Jordi
Crespiera (tresorer), Silvia Ruiz (secretària), Gemma Bisbal, Montse Borrell, Imma
Bover, Aurora Camacho, Gemma Gómez, Anna Gonzàlez, Ester Guiteras, Mireia
Lorente, Sandra Sànchez, Maite Serracarbasa, Núria Soldevila, Sílvia Vicedo, 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 i aprovació de la Junta de l’AMPA i presentació dels nous membres.
Hi ha canvis a la Junta. Es presenta la nova Junta amb Noemí Rofes com a nova
vicepresidenta i Silvia Ruiz com a nova secretària. 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: Gemma Alibés, Mar Fragoso, Anna Picanyol, Montse Picanyol,
Montse Tortadès, i de les noves incorporacions: Gemma Bisbal, Montse Borrell, Cristina
Gustà, Mireia Lorente i Santi Martín.
S’explica que som el principal interlocutor entre pares i mares dels alumnes, la direcció i
el professorat de l'escola. Es fa mitjançant la representació al Consell Escolar, al
Consell Municipal Escolar i comunicació amb delegats de classe.
S’anima als socis de l’AMPA a formar part de la Junta, i es comenta que la Junta
funciona per comissions.
2.- Organització de l’AMPA: Comissions de treball.
 Menjador: Hi han representants que es reuneixen un cop al trimestre amb
Aramark i fan d'intermediaris entre el menjador i els pares, tot vetllant pel bon
funcionament.
 Escola verda: S'intervé a les reunions trimestrals d'escola verda que fan des de
el centre per tal d'aportar idees i ajudar en les tasques corresponents.
 Revista Súper Sopa: S'ha recuperat la revista amb una nova imatge i un nou
format i s'agraeix la participació de famílies i escola. S'aprofita per demanar
col·laboradors i donacions en breu per saber aviat el pressupost que es té per la
revista d'aquest nou curs.
Un pare comenta que ell va fer un conte però que la comissió de revista, segons
els seu parer, l’havia desestimant sense donar explicacions i estava molt
dolgut per aquest fet. Núria explica que hi van haver-hi molts escrits que
finalment no es van poder publicar per falta de pàgines, pàgines marcades
pel pressupost que es té, i que a totes les persones se'ls hi va comunicar
personalment i se'ls hi va agrair la tasca. Concretament amb el conte
esmentat tot deuria ser un malentès ja que la comissió de revista ni tan sols
va arribar a rebre el conte.
En general tothom felicita la tasca de la revista i agraeixen que es torni a fer, ja
que és quelcom important per les famílies i els alumnes.
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Extraescolars i casals: S'explica que aquest any no s'han pogut ofertar ni
extraescolars ni ludoteca per falta d'alumnes, només estaven interessades en la
ludoteca dues famílies, tot això es degut a que fora del centre ja hi ha molta
oferta d'extraescolars. Només continua robòtica i natació, que aquest any es fa, a
més dels dissabtes, els divendres. Es demana a les famílies que comuniquin
propostes de extraescolars de cara al curs vinent.
Pel que fa als casals fins ara s'ha fet amb Bimbirimboies perquè la gent està molt
contenta de com ho fan.
Material de segona mà: Es recull material escolar de segona mà per tal que
l'escola pugui repartir i utilitzar quan s'escaigui. El curs passat es va utilitzar molt
aquest material, i per això aquest curs s'ha tornat a demanar més, i a més a més
des d'infantil també s'han demanat joguines. Tot es recull des de consergeria.
Re-utilització de llibres: S'explica que a partir de 3r els llibres estan socialitzats, i
a final de curs la comissió, amb l'ajuda d'algunes famílies, s'encarrega de revisarlos i deixar-los a punt per al curs vinent. S'agraeix la col·laboració d'aquestes
famílies.
Gegants: Es participa en trobades geganteres del poble traient els gegants de
l'escola. Els gegants els poden portar els nens de 5è, 6è, pares i mares, i per la
resta d'alumnes hi han els bolets- capgrossos. Es remarca el problema que hi ha,
i es que a buscar els gegants i els capgrossos va poqueta gent, a vegades no
han pogut agafar el capgrossos per falta de mans. Es demana la col·laboració de
les famílies i s'engresca a la gent a que portin gegants i capgrossos, es tota una
experiència pare i fill portant els gegants.
S'aprofita per dir que hi han samarretes i dessuadores dels gegants a la venta.
Pàgina web i Facebook: L'objectiu es oferir màxima transparència i informar en
tot moment de les novetats. Es demana als assistents que facin propostes per tal
de publicar-les.
Xerrades: Per aquest curs hi han programades dues xerrades, la primera ja està
programada i serà sobre les relacions abusives i la segona serà cap el febrermarç. S'intenta que siguin el màxim de subvencionades, i de fet, les últimes fetes,
totes han sigut gratuïtes. Es faran sondejos via Facebook per veure quines
xerrades son de més interès per les famílies i d'aquesta manera tenir més
aforament.
Aula d'estudi i Alfabetització: S'explica que l'aula d'estudi s'ha deixat de fer per
esgotament i falta de coordinació. L'escola ha demanat voluntaris puntuals per
ajudar a alguns alumnes a fer les conferències, per tant, puntualment es
demanaran voluntaris per aquest fet. Pel que fa a l'alfabetització, s'ofereix a
mares nouvingudes, els dilluns de 15 a 16,30h. Ho continuarà fent la Pilar.
Festes: S'organitzen activitats dins i fora de l'horari lectiu per fer cohesió familiar i
per recaptar diners. La festa de final de curs s'organitza amb la col·laboració dels
pares i mares de 5è.
Un pare demanar fer la graduació de 6è i es comenta que ho fan ells a caràcter
privat, no s'inclou dins de la festa.
Loteria: Es fa per recaptar diners, la comissió es coordina amb els delegats per
repartir-la. S'han de tornar les matrius la primera setmana de Desembre.
La Tosca: Es col·labora amb la revista local “La Tosca” amb diversos articles
explicant esdeveniments o activitats rellevants.

2.- Activitats: memòria 2014-2015 i projectes pel curs 2015-2016.
S'explica que s'ha fet:
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 El poblat del pati de sorra.
 El rocòdrom.
 S'ha contractat un auxiliar de conversa en anglès per als cursos 5è i 6è. En grups
de tres i un cop per setmana l'alumne té un auxiliar de conversa durant 20
minuts. Tothom està molt content i agrada molt.
 S'han proporcionat més hores de manteniment informàtic.
 S'han pagat autocars de les colònies.
 S'ha comprat material escolar.
 S'ha recuperat la revista Súper Sopa.
S'explica que es vol fer:
 Ampliar les converses en anglès de 4t a 6è.
 Suport informàtic.
 Revista Súper Sopa.
 Pagar els autocars de les colònies.
 Comprar el material escolar.
 Comprar una pissarra digital. (Si es factible segons quedi el pressupost del curs)
3.- La memòria financera del curs 2014-2015 i el pressupost pel curs 2015-2016
Són desglossats partida per partida pel tresorer 1.
El Jordi comenta que s'ha gastat més, també s'ha de tenir present que aquest any s'ha
hagut de fer un pagament de l'IRPF.
Comenta que encara hi han impagats, aproximadament uns 1600 euros de quotes que
encara és factible cobrar-les, ja que els impagats de 6è ja no els conta perquè han
marxat.
Una mare pregunta que fa l'escola amb els impagats, Jordi explica que es persegueixen
perquè paguin tant des de l'escola com des de l'AMPA, per una altre banda des de
Serveis Socials comuniquen les famílies que no poden assumir la quota. Finalment els
que no paguen no poden anar de colònies ni entrar en la reutilització de llibres.
Finalment gairebé tots acaben pagant.
Sense cap vot en contra s'aprova el pressupost del 2014-2015.
Pel que fa al pressupost del curs que ve, com que s'ha baixat fins a quart les converses
d'anglès, l'escola pagarà un curs (ha patit retallades i no pot paga més), i l'AMPA pagarà
dos. Jordi comenta que per mantenir aquest servei a llarg termini no hi han diners. Per
tant es continuarà gastant més del que es cobra. Es comenta pujar la quota per poder
fer front a les despesses.
Esa debat entre les famílies assistents si pujar 5 o 10€ i si fer-ho per família o per
alumne. Finalment es sotmet a votació:
D'un total de 37 persones
Pujar la quota 5€ per nenPujar la quota 5€ per famíliaPujar la quota 10€ per família-

19 vots
02 vots
15 vots
1 abstenció

1

S’adjunta la memòria econòmica 2014-2015, i el pressupost pel curs 2015-2016 elaborats per
Jordi Crespiera, tresorer de l’AMPA . Veure Annex 1.
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Tot seguit es va fer una segona votació després de que el Jordi calcules la pujada
d'increments que representaria la primera opció i la tercera:
D'un total de 34 persones
Pujar la quota 5€ per nenPujar la quota 10€ per família-

14 vots
20 vots

Per tant s'arriba a l'acord de pujar la quota de l'AMPA 10€ per família.
Finalment Jordi deixa constància de que vol deixar el càrrec i es demana si algú vol
entrar a la junta com a tresorer.
4.- Reglament de Règim Intern (RRI).
Es dona per aprovat, sense cap vot en contra, el RRI de l'AMPA que va recomanar fer la
FaPaC. Aquest reglament es pot consultar al web de l'AMPA.
5.- Precs i preguntes
Demanen si el servei matinal podria començar a tres quarts de 8 en comptes de a les
8h, ja que hi han unes quantes famílies que uns minuts abans ja estan esperant a la
porta per poder deixar els nens a les 8 en punt, i per tant poder deixar-los uns minuts
abans els hi aniria molt bé.
Marina ho comentarà i passarà la informació via delegats.
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 2015-2016.
Moià, a 19 d’octubre de 2015. Signen l’acta
Marina Jiménez

Silvia Ruiz

Presidenta

Secretària
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Annex 1
Memòria del curs 2014/2015
DESPESES ORDINARIES
Remanent de tresoreria 2013-14 €

9.844,20

Autocars
Informàtica

INGRESSOS ORDINARIS

Total

Pressupost
10.000,00
€
1.450,00
€
€
€
1.000,00
€
200,00
€
€
€
12.650,00
€

Quotes Material Escola

€

Quotes AMPA
Loteria
Quotes atrassades
Festa Final de Curs
Altres (quinto, samarretes,...)
Supersopa
Dessuadores
Ingressos Extraordinaris

€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.000,00

Evolució
8.540,00
1.550,00
150,00
909,00
1.028,00
300,00
1.080,00
400,00
13.957,00

Auxiliar conversa Anglès 5è i 6è
Supersopa
Organització festa fi de curs
Despeses banc
AEAT
Quota FAPAC
Altres (Quinto, gestions adm…)
Pati
Dessuadores
110,33% Total

Pressupost
5.500,00
€
2.500,00
€
1.600,00
€
1.000,00
€
750,00
€
300,00
€
€
375,00
€
700,00
€
2.000,00
€
€
14.725,00
€

20.010,00
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.000,00
Material

€
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Evolució
5.840,00
1.550,00
1.671,59
1.464,10
1.324,57
267,93
263,68
370,59
155,58
1.450,24
1.072,56
15.430,84

20.010,00
€

104,79%

Pressupost
Balanç

2.075,00 €

Remanent

7.769,20 €

Resultat
-

1.473,84 €
8.370,36 €

Evolució quotes (inclou material)

Previst
19.130,00

Remesat banc

€
10.914,00

Efectiu

€
30.044,00

Total

€

8.540,00
Quotes AMPA

€

61,19% 55,34%
5.417,00

Resta ingressos
Tresoreria

€

1.688,70
38,81% 35,11% Acumulat incobrats
9,55%
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€

Efectuat
18.625,00
€
9.925,00
€
28.550,00
€

Pressupost curs 2015/2016

Romanent de tresoreria 2014-15
INGRESSOS ORDINARIS
Quotes AMPA
Quotes Material Escolar
Loteria
Quotes atrassades
Festa Final de Curs
Altres (Quinto,…)
Supersopa
Total

Romanent previst 2015-16

8.370,86 €
Pressupost
11.640,00 €
21.000,00 €
1.625,00 €
200,00 €
750,00 €
1.000,00 €
300,00 €
36.515,00 €

DESPESES ORDINARIES
Autocars
Material
Informàtica
Aux.Conv. Anglès 5è i 6è
Supersopa
Organització festa fi de
curs
Despeses banc
Quota FAPAC
Altres
IRPF
Total

409,46 € 8.780,32 €
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Pressupost
6.310,00 €
21.000,00 €
1.750,00 €
3.343,18 €
1.500,00 €
750,00 €
300,00 €
375,00 €
250,00 €
527,36 €
36.105,54 €

