
ACTA ASSEMBLEA GENERAL 21 D’OCTUBRE DEL 2020 
 
 
Presents online: Ester Alsina, Queralt Morell, Josep Dachs,Maria Ripoll,Jacint 
Vilardaga, M.Àngels Parera, Imma Manubens,Marc Vila,Núria González, Anna 
Ibáñez, David Devant, Loreto BAscompte, Lea Llorens, Neus Bergés, Núria 
García, Gerard Mateos, Queralt MArco, Gabriel Salas, José Antonio García, 
Jordi Casas, Marta Vilaró, Rosa Solé, Xavi Camps i nous membres nous online 
d’aquest curs 2020/21 
 
 
 

1. Aprovació de l’Acta Anterior si s’escau. 
 

Acta aprovada per unanimitat. 
 

2. Presentació de la memòria i de les activitats realitzades en l’any 
2019/2020 

 
Explicació del què és una AMPA. L’Ester  explica què fa l’AMPA com a suport 
de les famílies, en base a comissió de llibres, suport a l’auxiliar de conversa, 
beques a les famílies que no tenen suport econòmic. Explicació de que l’AMPA 
està formada per socis que són les famílies dels alumnes de l’escola i paguen 
una quota per poder ser usuaris de l’AMPA. Explicació dels membres de 
l’AMPA que surten per eleccions o per voluntaris. Representants d’AMPA per 
cada classe. 
 
S’explica que es fan grups de whats d’AMPA per agilitzar tràmits.Junta AMPA: 
Presidència, Tresoreria i Secretaria.  
 
Funcionaments per comissions: Llibres,xerrades, festes, comunicació, 
extraescolars,... 
 
S’expliquen les accions de l’AMPA: Projecte Avui x tu demà per mi que és un 
projecte solidari per les famílies amb falta de recursos. Serveis Socials fa la 
petició a l’AMPA de qui ho necessita. 
 
S’explica que l’AMPA gestiona l’auxiliar de conversa juntament amb l’escola. 
 
Altres projectes: col.laboració amb la Marató de TV3 de fer manualitats per 
vendre i així col.laborar amb la Marató. 
 
S’explica el projecte Patis i també el projecte buco-dental on es promociona 
l’hàbit d’higiene buco-dental des de l’escola. 
 
Explicació de cada comissió.  
 
Extraescolars i menjador: reunió mensual amb el regidor,equip directiu i 
AMPA per resoldre problemes de menjador. D’extraescolars hi ha De TOTS 
COLORS que és una empresa que gestiona totes les extraescolars de 



l’escola.L’AMPA fa de canal entre l’empresa i l’escola.S’ha firmat un contracte 
de la gestió els pròxims dos anys.  
 
Llibres: Es gestiona a través d’una empresa externa la compra de llibres. Es 
cobra el 50% de la quota de l’AMPA, es fa la revisió dels llibres socialitzats. 
S’han comprat 10 cronbox i invertit amb material informàtic. 
 
Festa Final de Curs: Es prepara la festa de final de curs. Preparació de les 
Orles,concertar el menú amb el Lluís,preparar el bar, parlar dels jocs del 
migdia, monitoratge durant el dinar,.... aquest curs passat amb el tema del 
covid no es va poder fer. 
 
 
Comunicació,Xerrades i Covid: es porta les xarxes socials, xerrades per les 
famílies de l’escola de temes d’actualitat. Nexe entre l’escola i famílies pel tema 
del Covid. 
 
Tresoreria: controlar i gestionar els comptes de l’AMPA. Hi ha un compte 
general, el compte d’Avui x tu demà per mi i el compte d’esports que el 
gestiona la professora d’activitat física. I un compte a termini. 
 
 
Presidència: nexe entre l’escola i l’AMPA. 
 
Secretaria: S’encarrega de fer l’ordre del dia i de passar els actes de totes les  
 
 
 

3.Aprovació si s’escau dels comptes del curs 2019/20 
 
S’aproven els comptes del curs 2019/20 
 

4.Pressupost i activitats previstes pel curs 2020/21 
 
S’expliquen el pressupost que hi ha previst pel curs 2020/21 que és més o 
menys aproximadament com l’any anterior menys els diners destinats al 
projecte patis ja que s’ha donat per acabat el projecte. 
Només és una aproximació pressupostària que s’anirà adaptant en funció de 
les activitats que es facin. 
 
 

5. Elecció dels membres de l’AMPA. 
 
Es nomenen els nous representants  de l’AMPA: 
 
P3: Neus Martínez(Família voluntària Montalbán Martínez): Presidència 
P4A: Olga Gaona (Família Casas-Gaona): Secretaria 
P4B:Eva Casas (Família Ballús-Casas): Comissió Extraescolars 
P5: Diana Sv. (Família Ribera -Sanchez): Comissió Comunicació, xerrades i 
Covid 



1r: Joana Popartac (Família Popartac): Comissió Llibres 
2A: Joan Gatsaule (Família Casòliva- Racionero): Secretaria 
2B: Txell Badia (Família Curriu- Badia): Comissió Llibres 
3A: Elisabet (Família Marimón- López): Comissió Comunicació, xerrades i 
Covid 
3B: Família Valdellou- Morancho: Comissió Menjador 
4A: Sara (Família El Mardi): Comissió Comunicació,xerrades i Covid 
4B: Xavier Ninou (Família Ninou- Canudas): Tresoreria 
5A: Família Grané-López: Comissió a Comunicació, xerrades i Covid. 
5B: Teresa Serret (Família Espelt- Serret): Comissió Final de curs 
 
 

6. Ratificació de la composició de la junta. 
 
Es composa la NOVA JUNTA: 
 
Presidència:Jacint Vilardaga i Neus Martínez 
Secretaria: Maria Ripoll , Olga Gaona i Joan Gatsaule 
Tresoreria: Marc Vila i Xavier Ninou 
 
 
Data propera reunió 25 de novembre a les 20.30h 
 


