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Assemblea	AMPA	Puigberenguer	(30/09/2017)	

El	 dia	 30	 de	 setembre	 del	 2017,	 a	 les	 11.50	 h,	 comença	 l’assemblea	 general	 ordinària	 de	
l’Associació	de	Pares	i	Mares	d’Alumnes	de	l’Escola	Puigberenguer,	on	es	tracten	els	següents	
assumptes:	

Es	dona	la	benvinguda	a	tots	els	participants	i	s’agraeix	la	seva	assistència.	

Seguint	 l’ordre	 del	 dia,	 es	 llegeix	 i	 s’aprova	 l'acta	 de	 l'assemblea	 de	 l’any	 anterior	 per	
unanimitat,	sense	cap	esmena.	

A	 continuació,	 es	 procedeix	 a	 l’explicació	 dels	 comptes	 del	 curs	 passat	 per	 procedir	 a	
l’aprovació	del	resultat	econòmic	del	curs	anterior.	Pel	que	fa	a	les	dades	del	curs	2016-2017,	
es	presenten	els	comptes	i	se’n	fa	un	resum	per	partides.		

Els	ingressos	procedeixen	bàsicament	de	les	quotes	de	les	famílies,	de	les	aportacions	que	fan	
voluntàriament	al	 fons	 solidari,	de	 les	 festes	 i	de	 les	activitats	que	organitza	 l’AMPA	─servei	
despertador,	extraescolars	i	casals─.		

Les	 despeses	 cobreixen	 les	 activitats	 que	 es	 fan	 al	 llarg	 del	 curs,	 tant	 en	 hores	 lectives	 com	
fora,	i	també	les	aportacions	que	es	fan	per	millorar	l’escola.	Es	dona	a	l’escola	la	totalitat	del	
fons	solidari	i	es	paguen	les	activitats	organitzades	per	l’AMPA.	

El	servei	despertador	i	els	casals	s’autofinancen.	

El	 darrer	 curs,	 les	 activitats	 extraescolars,	 al	 tenir	 més	 usuaris,	 van	 donar	 un	 resultat	 de	
beneficis,	 tal	 com	 es	 va	 aprovar	 en	 l’assemblea	 anterior.	 Això	 ha	 servit	 per	 fer	 inversions	
extraordinàries,	com	l’auxiliar	de	conversa,	un	pc	portàtil,	el	desfibril·lador	i	la	col·laboració	en	
les	obres	del	menjador	dels	petits.	

Els	 resultats	 del	 curs	 són	 de	 -7.125,92	 euros	 de	 pèrdues,	 per	 les	 inversions	 extraordinàries	
fetes,	però	encara	queda	marge	per	invertir.			

També	es	passen	 comptes	dels	diners	 recollits	pel	 Fons	Solidari	que	aporten	voluntàriament	
les	 famílies	 per	 ajudar	 a	 pagar	 alguna	 de	 les	 sortides	 dels	 nens	 i	 nenes	 que	 no	 s’ho	 poden	
permetre	 i	 s’assenyala	 que	 aquest	 darrer	 curs	 es	 van	 recollir	 1.920,00	 €.	 Aquest	 curs	 es	
continuarà	fent.	

Al	darrer	curs,	un	95%	de	 les	famílies	de	 l’escola	van	pagar	 les	quotes	de	 l’AMPA,	pel	que	es	
valora	que	tenim	molta	sort	per	la	seva	implicació.	

A	 part,	 i	 no	 inclòs	 en	 el	 pressupost,	 s’han	 aconseguit	 algunes	 millores	 per	 l’escola,	 com	 la	
incorporació	d’una	nova	barana	a	l’escala	d’accés	pel	carrer	Núria,	la	reparació	de	la	paret	del	
gimnàs,	 la	millora	 de	 la	 corba	d’accés	 a	 l’aparcament	─que	ha	dut	 a	 terme	 l’Ajuntament─	 i	
l’arranjament	de	la	pista	de	bàsquet	─executada	pel	Departament	d’Ensenyament─.	
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Se	 sotmeten	 a	 l’aprovació	 de	 l’assemblea	 els	 comptes	 del	 curs	 anterior	 i	 s’aproven	 per	
unanimitat.	

Tot	seguit,	es	dona	pas	a	 la	 renovació	dels	càrrecs	de	 la	 Junta	Directiva	de	 l’AMPA,	tot	 i	que	
aquest	 any	no	 acabaven	mandat,	 ja	 que	es	 van	escollir	 per	 dos	 anys	 a	 l’assemblea	 anterior.	
Molts	 càrrecs	 no	 continuen,	 alguns	 per	 deixar	 de	 ser	 pares	 de	 l’escola	 i	 altres	 per	 decisió	
personal.	Per	això	es	fa	necessària	aquesta	renovació.		

Es	presenten	els	candidats	proposats	 i	es	comenta	que	cal	anar	incorporant	nous	membres	a	
l’AMPA.	

S’aprova	per	unanimitat	la	composició	de	la	nova	junta,	que	queda	així:	

Presidenta	 Juani	Benito	
Secretària	 Dolors	Gabarró	
Tresoreria	 Cristina	Bover	i	Jaume	Claret			
Vocals	Junta	Permanent	 Roger	Camprubí	

Ferran	Martínez	
Xevi	Santandreu	

Vocals	comissions	 Sandra	Pérez	de	León	(Carnestoltes)	
Eduard	Cucurella	i	Xevi	Santandreu	(Comunicació)	
Juani	Benito	(Delegats)	
Jordi	Farrés	(Entorn)	
Roger	Camprubí	(Escola	Pares	i	Mares)	
Jordi	Ferrer	(Esports)	
Eva	Garcia	(Extraescolars	i	Servei	despertador)	
Jaume	Claret	i	Cristina	Bover	(Festes)	
Jordi	Gomis	(Gegants)	
Núria	Casasayas	(Menjador)	
Sandra	Bell	(Reutilització	de	llibres)	
Ferran	Martínez	(Casals)	
Marta	Bernadich	(Solidaritat)	

	

Pel	 que	 fa	 al	 pressupost	 del	 proper	 curs	 2017-2018,	 pel	 que	 fa	 a	 ingressos	 i	 despeses	 es	
planteja	 una	 previsió	 pel	 proper	 curs	 similar	 a	 l’anterior,	 mantenint	 els	 beneficis	 de	 les	
extraescolars.	 Aquests	 beneficis	 de	 les	 extraescolars	 que	 es	 quantifiquen	 per	 sobre	 els	
14.000,00	euros	─que	es	tindran	per	la	quantitat	de	nens	que	s‘han	apuntat,	tot	i	mantenir	el	
preu─,	servirà	per	les	inversions	previstes	a	l’escola	pels	propers	cursos,	junt	amb	el	romanent	
que	té	l’AMPA.		

En	 principi,	 i	 relacionat	 amb	 el	 projecte	 de	 l’equip	 directiu,	 la	 inversió	 extraordinària	 es	
destinaria	a	fer	la	sala	de	psicomotricitat	i	a	instal·lar	un	nou	terra	a	l’edifici	d’educació	infantil,	
començar	la	reforma	del	pati,	millorar	la	sala	d’educació	especial	i	comprar	tablets	per	aquesta	
aula	i	adquirir	un	equip	de	so	i	sonorització	per	l’escola.	
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S’explica	també,	només	a	títol	informatiu,	que	es	vol	mirar	d’anar	fent	aquestes	inversions	de	
la	 mà	 de	 l’escola	 i	 que,	 per	 propers	 cursos,	 plantegen	 tornar	 a	 disposar	 de	 l’auxiliar	 de	
conversa,	millorar	la	biblioteca	i	fer	més	millores	al	pati.		

Finalment,	se	sotmet	a	l’aprovació	de	l’assemblea	el	pressupost	pel	curs	actual	i	es	demana	un	
aclariment	al	no	contemplar	com	a	inversió	el	manteniment	de	l’auxiliar	de	conversa.		S’explica	
que	 és	 una	 decisió	 de	 l’equip	 de	mestres,	 que	 valoren	 positivament	 l’experiència	 però	 que	
volen	 plantejar	 com	 aprofitar	més	 i	millor	 aquesta	 opció.	 Per	 tant,	 ho	 treballaran	 de	 cara	 a	
engegar	de	nou	l’experiència	el	proper	curs.	

S’aprova	el	pressupost	del	curs	2017-2018	per	unanimitat.		

També	s’aprova	mantenir	la	quota	anual	de	25	€	per	família	durant	aquest	curs.	

A	continuació,	 i	 lligat	amb	aquestes	propostes	d’inversió,	es	parla	de	 la	bústia	que	hi	havia	a	
l’entrada	de	l’escola	i	de	les	aportacions	que	han	fet	els	pares	i	mares,	que	també	es	tindran	en	
compte	i	que	poden	seguir	fent	a	les	reunions	de	l’AMPA.	

A	 continuació	es	 transcriuen	els	 suggeriments	 rebuts	per	part	dels	pares	 i	mares	que	es	van	
comunicar	a	l'assemblea	(així	com	els	dies	posteriors),	classificats	en	els	següents	grups:	

	
- MENJADOR:	creació	d'un	sistema	de	pagament	telemàtic.		

Possibilitat	d'estendre-ho	com	a	programa	de	gestió	de	pagaments	escolars.		
	

- PATI:	
*	Col·locar	més	taules	i	bancs	i	renovar	les	més	velles.	
*	Instal·lar	un	tobogan	i	altres	elements	pels	nens	i	nenes	més	grans.	
*	Treure	un	clau	que	sobresurt	a	la	piràmide	del	pati.	
*	Asfaltar	la	part	que	uneix	els	dos	patis	(per	evitar	perills	en	dies	de	pluja).	
*	Posar	bancs	per	seure	a	la	zona	de	files	de	3r	i	4t.	
*	Vetllar	per	la	higiene	dels	lavabos.	
*	Que	el	lavabo	dels	petits	també	es	mantingui	obert	a	partir	de	les	16.30	h.	
*	Determinar	una	"zona	de	joc	sense	pilota".	
*	Fomentar	més	el	reciclatge	(també	dins	l'edifici).		

	
- ASSETJAMENT	ESCOLAR:	tractar-ho	(tallers,	xerrades,	etc.)	des	de	primària	i	a	nivell	de	

comunitat	educativa	(famílies	i	professorat)	i	controlar-ho	a	nivell	de	centre.	
	

- ENTRADA	 PEL	 CARRER	 NÚRIA:	 arreglar	 els	 sots	 de	 l'entrada	 (proposta	 amb	moltes	
adhesions).	
	

- ENTRADA	 PER	 L'APARCAMENT	 DE	 TERRA:	 solucionar	 el	 tema	de	 fer	 girar	 els	 cotxes	
com	si	fos	una	rotonda	(voluntari,	senyals,	etc.).		
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A	 continuació	 se	 citen	 les	 comissions	 en	 les	quals	 treballem	com	a	AMPA	 i	 es	presenten	els	
seus	 responsables	per	 si	 hi	 ha	pares	que	 s’hi	 volen	 incorporar.	 També	 s’explica	breument	 la	
tasca	que	es	fa.		

A	continuació	es	fa	un	resum	de	les	activitats	que	vàrem	fer	el	curs	passat.	

I	finalment,	s’obre	un	torn	obert	de	paraula	o	preguntes	en	què	es	tracten	els	següents	temes:	

Es	 comenta	 que	 hi	 ha	 una	 reunió	mensual	 de	 l’AMPA	 i	 que	 la	 propera	 serà	 el	 dijous	 dia	 19	
d’octubre,	a	la	qual	tothom	hi	és	convidat.	

S’informa	que	un	grup	de	pares	juga	a	futbol	el	dimecres	a	l’escola.	També	tothom	és	convidat	
a	participar-hi.	

Es	 recorda	que	a	 l’aparcament	de	 terra	cal	 circular	 com	si	es	 tractés	d’una	 rotonda:	entrada	
per	la	dreta	i	sortida	per	l’esquerra	per	evitar	ensurts.		

L’assemblea	finalitza	al	voltant	de	les	13.30	h	amb	un	dinar.		


