
 
 
 

 
Acta de l’assemblea general ordinària de l’AMPA 
 
Dia: 28.09.2015 
Hora: 21 h 
 
Ordre del dia i desenvolupament de la sessió 
 

 
1. Benvinguda i presentació 
 
La Marta Gonzalo, presidenta de la Junta de l’AMPA, dóna la benvinguda a les famílies a 
l’assemblea. 
 
La Montse Lavega i la Marta Gonzalo expliquen que la Junta representa els interessos de tots els 
pares i mares en qualsevol tema relacionat amb l’estada dels nens i nenes a l’escola i coordina els 
serveis a les famílies en horari no escolar (acollides, dinar i extraescolars, que ho gestiona la 
Cooperativa). També promou i coordina activitats directament i a través de comissions de treball i 
recull i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares i mares cap a l’escola a través de les 
institucions escolars. També exposen que un membre de la Junta, com també quatre pares de 
l’escola, participen al Consell Escolar. 
 
La Sara Blas anima a participar els pares, per fer una escola més gran, més variada i més 
completa. Recorda que actualment les reunions de la Junta són obertes i que pengem l’ordre del 
dia al web, que el mitjà oficial de comunicació entre pares és el correu electrònic i que l’hem de fer 
servir només per a temes relacionats amb l’escola, no per publicitat. 
 
La Clara Pons explica que la Junta controla les dades de les famílies i que qualsevol canvi o 
sol·licitud d’alta de correu s’ha de demanar a juntaampa@angelsgarriga.net. També explica el 
funcionament del correu intercanvis@. 
 
La Montse Lavega explica com es fan els menús i l’Eva Lara presenta les quotes, l’exercici 
econòmic i el material que l’AMPA ha comprat per a l’escola. 
 
2. Serveis de la Cooperativa-AMPA 
 
La Pepa Blanes, membre de la Cooperativa Escolar Guinardó, SCCL, informa que ofereixen els 
serveis d’acollida de matí (de 7.30 a 9 h) i de tarda (de 16.30 a 18 h), el servei de menjador i 
migdia, les activitats extraescolars i l’acompanyament a la piscina. Després enumera les activitats 
extraescolars que es duran a terme per a aquest curs 2015-2016: futbol sala, escacs, teatre, circ i 
rugbi, que de moment té pocs nens inscrits: s’està pensant de fer un dia portes obertes o intentar 
que vinguin nens del Pit-Roig per formar un grup més gran. 
                   
Explica també que les activitats que fan els nens durant el migdia i diverses qüestions pràctiques 
del menjador. I, per acabar, fa saber que l’escola bressol Petit Príncep segueix de moment al seu 
local del carrer Frederic Rahola. 
 
La Pepa respon dues preguntes de l’acollida matinal:  
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— El got de llet, si el posa l’escola, té un cost addicional de 2 € al mes. S’informa que la llet es pot 
portar de casa. 
 
— El preu d’un dia d’acollida són 4 €. No cal avisar abans, es porta el nen al matí i l’apunten a una 
llista. 
 
 
3. Comissions 
 
S’expliquen totes les comissions que hi ha i s’anima les famílies a apuntar-se per participar 
activament a l’escola. 
 
 * Comissió Activista. Es comenta que a finals del curs passat es va fer una assemblea 
extraordinària de l’AMPA en què l’AMPA es va declarar insubmisa a la LOMCE. També s’informa 
de les tasques que s’estan duent a terme per poder tenir un institut públic al barri d´Horta. 
 
 * Comissió de Comunicació. Es fa una crida per la necessitat d’un voluntari per poder 
posar en ordre la web de l´escola, tot i que la Junta valora la possibilitat de contractar un servei de 
manteniment a alguna empresa externa. 
 
 * Colla Gegantera. S’informa de les activitats que es duen a terme (batucada amb 
instruments professionals, cercaviles, passejada de la geganta, etc.) i s’anima activament que hi 
hagi noves incorporacions. Les cercaviles són en caps de setmana. 
 
 * Comissió Biblioteca. Es fa un resum de les tasques que duen a terme des de la comissió 
(reparació de libres, recordatoris per als nens, etc.) i comenten que si un o dos pares es volen 
animar a la comissió seran benvinguts. 
 
 * Comissió d’Afers Exteriors. Es dóna prioritat a trobar algun voluntari per continuar la 
tasca de “camí escolar” que s’ha estat fent els darrers anys per poder facilitar als nens i nenes que 
vagin sols a l’escola. 
 
 * Comissió de Teatre. Des de la comissió, s’anima els pares a formar part del grup per fer 
la representació teatral que es fa després del concert de Nadal. Es comenta que s’assaja a l’escola. 
 
 * Comissió de l’Hort. Volen fer un dia obert a tothom que hi vulgui participar, per conèixer 
la tasca que porten a terme de neteja i manteniment. 
 
 * Comissió de Festes. Aquesta comissió és l’encarregada d’ajudar l’escola i comprar les 
begudes i gelats per a la festa de fi de curs. 
 
 * Comissió d’Activitats de pares i mares. Hi ha tres subcomissions que funcionen 
independentment i que s’encarreguen de: 
  
- organitzar el dia dels avis per Sant Jordi 
- preparar xerrades per a pares un vespre a l’escola 
- preparar la sortida de famílies per al novembre 
 
 * Comissió de Solidaritat. Expliquen els projectes principals que ha portat a terme la 
comissió i expliquen que estan pendents que l’escola defineixi el concepte de solidaritat que es vol 
treballar. 
 
 
4. Votació, i aprovació, si escau de: 
 



Acta de l’assemblea general ordinària. Es fa recompte de vots amb el següent resultat: 34 a favor, 0 
en contra i 12 abstencions. S’aprova l’acta. 
 
Informe econòmic 2014-2015. Es fa recompte de vots amb el següent resultat: 32 a favor, 0 en 
contra i 14 abstencions. S’aprova l’informe econòmic. 
 
Quotes 2015-2016. Es fa recompte de vots amb el següent resultat: 38 a favor, 0 en contra i 8 
abstencions. S’aproven les quotes. 
 
 
5. Torn obert de preguntes 
 
Ningú fa cap pregunta i l’assemblea es dóna per conclosa. 
 


