
Acta de la reunió de Junta de l’AMPA del CEIP Carles Buïgas: Assemblea 

general 
 
Data: divendres 27 de febrer de 2015 

Hora: 16.30h 

 

Assistents: 

 

Gemma Gonzàlez, Mercedes Pla, Àngela Rodríguez, Montse Esteban, Mónica Sanjosé, 

Vanessa Claramunt, Sandra Pizarro, Rosa Maria Martos, Cristina Carrasco, Lluís Romero, 

Maria Victòria Cortés, Mari Carmen Bermudo, Laura Bernal, Pepi Fernández, Mónica 

Asensio, María Bolarín, Cristina Almaraz, Mónica Donaire, Marian Cornés, Sergio 

Cigarran, Rosa Martínez, Olga Buitrago, Cristina Palomera, Yolanda Ordóñez i Susana 

Laya. 

 

S’obre la sessió amb el següent ordre del dia: 
 

1. Presentació de l’estat de comptes de l’AMPA, curs 2013-2014. 

2. Renovació de càrrecs 

3. Valoració activitats Carnestoltes. 

4. Properes festes: portes obertes, Sant Jordi, Escola Et Posem Guapa!, 40è aniversari. 

5. Extraescolar d'anglès 

6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Presentació de l’estat de comptes de l’AMPA, curs 2013-2014. 

 

Inicia la sessió la vice-presidenta, Yolanda, que explica el quadre resum d'ingressos i 

despeses. 

 

S'aclareix que: 

-els ingressos es generen a partir de festes, quotes de socis, extraescolars, vestuari, llibres, 

loteria de nadal i subvencions que, tot i que aquest any només tenim la d'esports i la de la 

cavalcada, aquest any s'han cobrat les darreres subvencions rebudes en cursos anteriros que 

estàven pendents de cobrar. Aixó fa que tinguem un saldo positiu. 

-les despeses les generes bàsicament les festes, i que hi ha dues festes que generen ingresos, 

que son Sant Jordi i Fi de Curs. 

 

Es valora positivament que, aquest curs, tot i tenir una línia menys a P3, ha augmentat el 

nombre de families socies de l'Ampa. 

 

L'aportació de l'Ampa a l'escola el curs 2014, ha estat de 2024,45 eur, que l'escola ha 

invertit en comprar pissarres digitals per algunes aules. Esperem per aquest anys 2015 ens 

diguin què necessiten i si volen seguir comprant pissarres per les aules que falten. 

 



S'agraeix als socis i sòcies la col·laboració, directa i indirecta, que permet arribar a fer una 

gran quantitat d'activitats al llarg de l'any. Es fa un recull de les activitats realitzades durant 

2014 que són: setmana solidària, castanyada, cantada d'hivern (organització i dvd), lluita 

per defensar la línia de P3B, carnestoltes (xocolatada i rua), escola et posem guapa!, 

jornada lúdica de portes obertes, sant jordi, inauguració de l'hort, festa de l'esport, festa de 

fi de curs, xerrades “viure en familia” per infantil i cicle superior, xerrada noves 

tecnologies, cavalcada de reis, noves activitats extraescolars (anglès, escacs, robòtica, teatre 

musical), inici de cnaguratge a les 7.45 h., eleccions al consell escolar i 40è aniversari de 

l'escola. 

Es valora molt positivament tota aquesta activitat i es felicita a les famílies per la 

participació i per poder-les dur a terme, i es plantegen com a objectius per aquest any: 

- canvi de titulars de la junta 

- adapatar-se al canvi de normativa tributària (model 347 i impost de societats) 

- mantenir i dinamitzar la participació de les famílies. 

Es comenta la importància de la participació de les famílies i s'expliquen dades de la 

fundació Jaume Bofill que ha elaborat un informe on indica que les despeses de les escoles, 

en general es reparteixen de la següet manera: 10% generalitat, 40% sous en personal, 10% 

ajuntament i 40% famílies. 

 

2. Renovació de càrrecs. 

 

A partir de valorar la importància de la participació de les famílies a l'escola, es demanen 

voluntaris per la renovació de càrrecs de la junta. S'expliquen les tasques que la junta 

desenvolupa, que són: 

 

 una reunió mensual amb direcció (no és necessari que assisteixin tots els membres 

de la junta. Pot anar un dels membres, qui després informa a la resta de la junta dels 

temes tractats). 

 una reunió aproximadament mensual amb les families (en aquest cas tampoc és 

obligatòria l'assistència de tota la junta, que s'organitza segons les disponibilitats). 

 comunicació setmanal a nivell de junta: no presencial, es pot fer per mail i 

whatsapp. Les reunions de junta són esporàdiques per tractar algún tema concret. 

 Realització de la memòria d'activitats a final de curs (ho faria la presidenta) 

 Canalitzar propostes i queixes de les families. 

 

Membres sortints: Cristina Palomero (presidenta), Susana Laya (secretària). 

Membres entrants: Laura Bernal (secretària) 

Donat que no hi han més voluntaris, Yolanda Ordoñez proposa passar a ser la presidenta, 

quedat vacant el càrrec de vice-presidenta. Es proposa enviar un mail a les famílies 

sol·licitant col·laboració per cobrir el càrrec. 

Es decideix que les comissions es renovaran al setembre, quan comenci el nou curs conat 

que ara estan en ple funcionament. 

 

3. Valoració activitats Carnestoltes. 

 



La comissio de festes comenta que s'ha aprofitat la decoració de la cavalcada i que s'ha 

afegit poquetes coses. S'han fet murals i fotos. La xocolata era bona, tot i que alguns la van 

trobar massa líquida, i en va sobrar molta que es va repartir entre algunes famílies que 

quedaven al final de la festa. 

La valoració és positiva. 

Es comenta que hi ha una mica de desorganització a l'hora de recollir, i es valora que és per 

la manca d'espai, però que s'ha quedat dilluns per recollir material. 

La comissió torna a reclamar la manca d'espai per guardar el seu material i poder treballar, i 

valoren la possibilitat de no celebrar sant jordi si no s'aconsegueix un espai. Reclamen 

l'espai de la caseta blanca davant les jardineres. La junta comenta que direcció ja es va 

manifestar a favor de que fèssin servir la caseta, i s'ofereix a comentar la demanda 

novament a direcció, i els informarà tan aviat com es pugui. La comissió valora celebrar 

Sant Jordi com els darrers anys fins que es parli novament el tema amb direcció. 

 

4. Prroperes festes 

 

Es fa un recordatori de les properes festes que queden aquest curs, i les dates que ha calgut 

modificar. 

- Jornada lúdica portes obertes: dissabte 7 de març. S'encarreguen Susana i Yolanda. 

- Escola Et Posem Guapa: s'ha canviat la data al 18 d'abril (ja que coincidia amb la festa del 

40è aniversari de l'escola). S'encarreguen Yolanda i Susana. A les propostes que va fer 

l'escola i que es van comentar la darrera reunió, s'afegeix per part de les famílies, arreglar la 

font del pati d'infantil. 

- Sant Jordi: dijous 23 d'abril. S'encarrega la comissió de festes. 

- Festa del 40è aniversari de l'escola: dissabte 9 de maig. Merche i Rosa, que es van 

proposar com a enllaços amb la comissió de festes de l'escola, comenten que no les han 

convocat. La junta ho comentarà amb direcció i les informarà. Montse col·labora com a 

membre de la comissió de comunicació en la difussió de la celebració de la festa a les 

xarxes socials. 

- Festa de l'Esport i Fi de Curs: es recorda que aquest any es vol celebrar les dues festes el 

mateix dia, que es va acordar que seria el dissabte 13 de juny. S'encarreguen les famílies de 

sisé i la comissió de festes. 

 

5. Extraescolars d'anglès 

 

Parla Susana i explica la situació d'aquesta nova extraescolar que s'ha iniciat aquest curs 

amb l'acadèmia Oxopen School. 

S'han fet 6 grups d'anglès, de diferents edats, i tots funcionen bé excepte un grup de 3r-4t. 

S'explica que en aquest grup, la monitora que va començar, al cap de tres setmanes, per 

problemes personals, va haver de deixar l'activitat. L'acadèmia va suplir-la amb una mestra 

que no va aconseguir establir una bona relació amb els alumnes i les famílies. Després de 

diverses reunions amb les famílies i amb l'acadèmia, la baixa d'algun nen/a del grup i 

valorant que la mestra no era prou competent per desenvolupar la tasca encomanda, la junta 

de l'Ampa va demanar a l'acadèmia la subtitució d'aquesta mestra als dos grups que 

portava. Es va substituir, però per problemes aliens a l'Ampa i a l'acadèmia, aquest grup ha 

hagut de tenir tres canvis més de monitor de l'activitat. 



Davant aquesta casuística, dels 11 alumnes que conformaven el grup, 6 s'han donat de 

baixa. 

En un principi, la junta de l'Ampa va advertir les famílies que la normativa indicava que si 

s'inscribien a l'activitat, haviem d'assumir el pagament de la quota de tot el curs, perquè així 

ho exigia l'acadèmia a l'ampa. Donada la situació, en aquest grup, al mes de desembre es va 

decidir en reunió de junta d'ampa que les famílies d'aquest grup que es donèssin de baixa 

només hauríen d'abonar les classes a les que haguèssin assistit, i no tot el curs com estava 

indicat a la normativa. 

D'altra banda, la junta de l'Ampa ha mantingut contínuament reunions amb el responsable 

de l'acadèmia per tal de valorar l'incompliment de contracte  per manca de qualitat i 

continuitat docent i poder compensar a les famílies; s'ha consultat també amb els advocats 

de la Fapac la situació. Des de la junta, s'ha valorat com més important compensar les 

famílies que no pas a l'Ampa com a entitat, i s'ha aconseguit pactar amb l'acadèmia que 

aquest grup concret, a partir de l'1 de març, tingui 10 minuts més de classe per compensar 

el que aquest temps de canvis hagi pogut influir en l'aprenentatge dels nens. Aixó, sense 

cap cost per famílies ni ampa. 

Les famílies presents a la reunió valoren que la quantitat de canvis de monitor afecta a la 

qualitat educativa de l'activitat, i que és adequat compensar a les famílies. Proposen valorar 

fer un escrit a l'acadèmia on es recullin totes les queixes (una fmailia es queixa que els nens 

de P4 van sortir sols de la classe en una ocasió, fet que es va alertar a l'acadèmia, que ha 

assegurat que no tornaria a passar). La junta aclareix que totes les queixes s'han fet arribar a 

l'acadèmia a travès de mail i en les diferentes reunions convocades.  

Es valora la  possibilitat de fer un annexe al contracte que determini ens quins casos l'ampa 

hauria d'estar exempt de pagar la quota a l'acadèmia per no tornar-nos a trobar en una 

situació com aquesta. 

 

6. Precs i preguntes. 

 

- La Pepi Fernàndez proposa que s'ofereixin per al curs vinent les extraescolars que 

gestiona una associació esportiva que coneix, que, segons explica, té molt èxit a altres 

centres educatius del Vallès. Olga explica que per poder-ho valorar, ha de presentar el 

projecte i si es valora adequat, es presenta a les famílies en reunió d'Ampa i, si s'aprova, 

llavors s'ha de presentar al Consell Escolar que també ho ha d'aprovar. En cas que 

s'aprovés, s'oferirien les activitats per al proper curs, i s'iniciarien aquelles que tinguèssin 

una demanda mínima. 

 

- Algunes famílies d'educació infantil es queixen que els gats que hi ha a l'escola, defequen 

i miccionen al pati i al sorral, on els nens i nenes petits de l'escola juguen. Comenten que 

han parlat amb direcció però que la situació segueix igual. La Junta confirma que direcció 

els va informar a principi de curs que estava parlant amb l'Ajuntament per solucionar el 

tema. Donat que sembla que el problema persisteix, la junta parlarà amb direcció per 

conèixer les accions que s'han dut a terme i cercar solucions plegats. 

 

- Una familia pregunta si els nens i nenes de P4 poden fer migdiada a l'hora de menjador. 

Es comenta que sí, ho poden fer segons les necessitats dels nens, però que és difícil que el 

nen ho vulgui fer. Una família que ha tingut l'experiència comenta que els nens de P4, si 

van a dormir, van amb els nens de P3, i aixó no els agrada gaire i no volen anar. 



 

- Es demana des de P3 perquè no es celebra a l'escola el dia de la truita i l'enterrament de la 

sardina. Es comenta que aquesta és una decissió que es deu prendre a nivell de consell 

escolar, quan es presenten les festes i activitats a celebrar a l'escola. Una mare explica que 

la seva classe a P3 van organitzar un dinar el dia de la truita, i un enterrament de sardina al 

parc, fora de l'horari lectiu. Es comenta que, si les famílies volen, es poden organitzar per 

fer celebracions, però fora de l'horari lectiu. 

 

- Es valora la possibilitat de canguratge gratuït durant les reunions de l'Ampa com un 

aspecte positiu per facilitar i afavorir la participació de les famílies. S'acorda que es farà 

canguratge gratuït quan la reunió tingui lloc just deprés de la jornada escolar, però no quan 

es convoqui a les 18-19 hores. 

 

Sense tractar més punts, s’acaba la reunió a les 18.45h. 
 

Vist-i-plau 

 

Secretària 

Susana Laya 

 


