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IDENTIFICACIÓ DE L’ASSEMBLEA 

Núm. de l’assemblea: 01 2012-2013 

Dia: 07 de novembre de 2012 

Hora: de 16.45 h a 18.30 h 

Lloc: Escola Els Aigüerols, aula de 1er 

 

ASSISTENTS 

Jesús Fernández, president de l’AMPA 

Isabel Roman, tresorera de l’AMPA 

Nuria Fernández,  secretària de l’AMPA 

Mayte López, vocal 

Total assistents: ?? sòcies i socis. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació membres assistents i lectura de l’ordre del dia. 

2. Elecció de nous càrrecs de la junta de l’AMPA, votació i petició nous col·laboradors. 

3. Memòria 2010-2011. 

4. Situació econòmica de l’AMPA. 

5. Informació sobre la situació del nou edifici, gestions realitzades per reclamar la 

construcció i avaluació de futures accions a emprendre. 

6. Torn de preguntes. 

7. Altres. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

L’Assemblea es va desenvolupar amb puntualitat i bon ambient. Mentre els pares assistien a la 

reunió, els nens i nenes estaven a una altre aula amb les monitores de lleure.  
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1. Presentació membres assistents i lectura de l’ordre del dia. Desprès de les presentacions, 

es va explicar breument als assistents què és una AMPA, quina és la seva relació amb els altres 

actors que participen en les decisions del centre educatiu, quines funcions té, quines tasques 

desenvolupa i quins són els drets i deures dels socis. 

2. Elecció de nous càrrecs de la junta de l’AMPA, votació i petició nous col·laboradors. 

Posteriorment es va procedir a la presentació dels candidats als càrrecs de Vicepresident i 

Secretaria de la Junta Directiva, que van ser ratificats pels assistents al mateix moment. 

3. Memòria 2010-2011. A continuació es va presentar la Memòria del curs 2011-2012 i es va 

repartir un exemplar entre els assistents (veure l’annex A). Les novetats per al curs 2012-2013 

van ser el següent punt de l’assemblea. Entre elles destaquen: les noves activitats 

extraescolars, l’ampliació dels canals de comunicació amb els pares (pàgina web 

http://www.ampaelsaiguerols.com/), creació de l’Escola de Pares, creació de la biblioteca de 

l’AMPA, i propera posada en marxa dels Tallers en Família. També s’informa que per primera 

vegada l’AMPA de l’escola participarà en la Cavalcada de Reis amb els nens que actualment 

cursen 1er. 

4. Situació econòmica de l’AMPA. En quant a la situació econòmica de l’AMPA, durant 

l’assemblea es van explicar els conceptes corresponents als ingressos i les despeses del curs 

anterior. Val a dir que, enguany, l’AMPA comença amb un romanent de  11.441,33€ i un 

pressupost total estimat en 101.370€ . 

5. Informació sobre la situació del nou edifici, gestions realitzades per reclamar la 

construcció i avaluació de futures accions a emprendre. Seguidament es va parlar de la 

situació del nou edifici, el president comunica als assistents que es va reunir a principis d’any 

amb els partits polítics per donar a conèixer les carències que pateixen els alumnes i mestres 

per la manca d’edifici. Al maig el Director de Serveis Territorials va donar la noticia de que 

l’edifici es construiria el 2on semestre del 2012 amb un pressupost de la Generalitat de mig 

milió d’euros. Com a primer pas la Generalitat havia de crear un departament que cerqués 

finançament per a la construcció de l’edifici. Al setembre el president de l’AMPA al no rebre 

cap nova noticia referent al començament de les obres es posa en contacte amb els diferents 

estaments sense obtenir cap resposta. Finalment el Director de Serveis Territorials li va 

comunicar que degut a les eleccions del 24-N les accions necessàries per a la construcció del 

nou edifici havien quedat aturades. 

Es debat a l’assemblea possibles accions per tal de reivindicar la construcció de l’edifici:  

• Es proposa fer un manifest entre l’AMPA i l’escola i enviar-ho a TV3,  

• Es proposa pintar els murs on s’ubicarà el nou edifici. Marta Hiraldo consultarà quines 

sol·licituds s’han de fer per pintar els murs  i tallar la carretera. 

• Els pares i mares sol·liciten l’assistència de la Regidora de Cultura, Neus Garcia, a una 

assemblea per tal d’expressar-li les seves inquietuds. 
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• Es forma una comissió encarregada de gestionar les accions per tal de donar a conèixer 

la problemàtica per la manca d’edifici i de reivindicar la necessitat de la construcció del 

mateix. Es presenten com a membres de la nova comissió: Neus Rafols, Marta Hiraldo 

y Marta Fillot de P4A; Cristina Bravo de P4C y Javi Sánchez de P5A. S’arriba a l’acord de 

que la nova comissió es reunirà els dimecres de les 17 a les 18 hores.  

• Es  proposa assistir als Plens que tenen lloc l’últim dijous de cada mes a les 19:00. 

• Es proposa la compra de petos amb el nom de l’escola per tal de fer-nos més visibles 

en cada una de les accions que es facin al carrer. 

6. Torn de preguntes.  

Davant la incertesa sobre la construcció del nou edifici, els pares pregunten que si arribat el 

cas que els nens s’haguessin de repartir entre les diferents escoles del poble, si els pares 

tindrien dret a escollir l’escola. Aquesta qüestió s’haurà de consultar amb l’AFAPAC. 

7. Altres. 

Finalment es parla de les incidències que van tenir lloc durant el curs anterior.  

• El president recorda als assistents que les juntes son obertes per a tothom que hi 

vulgui participar i sol·licita que tothom faci arribar la seva opinió, tant positiva com 

negativa. 

• Es va crear la pàgina de Facebook com a via de comunicació, però aquesta va ser 

denunciada desprès d’ uns comentaris racistes per part d’algun pare o mare, que feien 

referencia a la sol·licitud per part de la comunitat musulmana que a la festa de l’AMPA 

es fes també una barbacoa amb carn de pollastre. 

• Una mare sol·licita poder opinar i participar més activament en la comissió de festes, 

comenta també que seria més oportú fer tallers més econòmics per als nens en 

comptes de llogar inflables a la festa de l’AMPA. 

El/la president/a aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb el 

vist-i-plau del/de la president/a. 

El/la secretari/ària,  

 

 

Vist-i-plau  

El/la president/a, (segell de l’AMPA) 
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