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Assemblea  General AMPA 
 
Dia: 22 de novembre de 2010  
Hora: 20h. 
Lloc: Menjador 
 

ORDRE DEL DIA 

 
1‐ Benvinguda i presentació. 
2‐ Projecte AMPA solidària. 
3‐ Comissions. 
 Memòria  d’activitats  del  curs  2009‐2010  de  les  diverses  comissions: 

menjador, extraescolars, festes, casal d’estiu, etc. 
4‐ Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2009‐2010. 
5‐ Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2010‐2011. 
6‐ Elecció de la nova Junta Directiva de l’AMPA 
7‐ Altres informacions: Piscina P3, Casal d’Estiu 2011, Setmana Blanca, Noves 
    Comissions, Qualitat de l’Aigua, reunions mensuals. 
8‐ Torn de paraules. 

 
 
2‐ Projecte AMPA solidària 

El  projecte  subvencionat  per  l’AMPA  solidària  (600€)  va  ser  “agermanar  Fetendoni. 
Associació solidària Escola Dagons”.  
Els  responsables  del  projecte  van  presentar  les  accions  i  varen  justificar  els  diners 
destinats al projecte.  
 

 
3 ‐ Comissions  i presentació memòria d’activitats 

Es  presenten  les  diferents  comissions  i  s’anuncia  que més  o menys  estan  cobertes, 
tanmateix s’han d’acabar de tancar en reunió de junta. 

 
Es presenta breument el treball fet per l’actual junta al llarg de la seva legislatura.  
 
 
4‐ Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2009‐2010 

 
El balanç econòmic és positiu. 
A l’inici de curs hi havia 12.631,28€ 
A final de curs hi havia 19.504,28€ 
 
Es vota l’aprovació dels comptes del curs 2009‐2010:  
Vots a favor: 31 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 
 
Els comptes queden aprovats. 
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5‐ Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2010‐2011. 

 
Els pressupost 2010‐2011 és manté més o menys igual.  
Es proposa augmentar la quota mensual a 38€ 
Vots a favor: 31 
Vots en contra 2 
Abstencions: 0 
 
Queda aprovada la quota a 38€/mensuals a partir del mes de desembre. 
 
Sorgeix la proposta que s’estudiï les quotes per famílies nombroses de l’escola, ja que 
hi ha moltes famílies amb 3 fills. S’abordarà el tema en reunió de junta i a l’assemblea 
de l’any vinent es sotmetrà a votació. 
 
 
 
6‐ Elecció nova junta directiva de l’AMPA 

 
La junta sortint presenta a la junta entrant. 
 
Candidatures: 
President: Oriol Omar Valverde 
Vice presidents: Cristina Farran Morenilla i Oriol Díaz Cusí 
Tresorer: Rafael Uzñate Guallar 
Secretària: Laia Alonso Cortina 
 
S’aprova la nova junta per: 
 
34 vots a favor 
1 abstenció 
0 vots en contra 
 
 
7‐ Informacions 

 
Piscina P3 
- L’escola considera que els nens/es de 3 anys no han de fer activitats extraescolars. 
- L’any passat no estava a l’ordre del dia, quan es van oferir les places per activitats 

extraescolars, va haver‐hi famílies de P‐3 que van demanar apuntar els seus fills a 
piscina. 

- Des  de  l’AMPA  es  creu  que  l’escola  te  un  disseny  curricular  i  la  potestat  per 
dissenyar‐lo conjuntament amb ensenyament. Es valora positivament que l’escola 
s’impliqui en l’educació global dels nostres fills/es, però s’expressa la opinió que la 
institució no pot prohibit que els nens facin activitats extraescolars amb 3 anys. 
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- Tanmateix  l’AMPA no oferirà places de piscina als nens/es de P3,  ja que així s’ha 
acordat en reunió de Consell Escolar. 

- L’AMPA  reconeix  que  no  va  actuar  correctament  en  oferir  les  places  de  piscina 
tenint en compte l’objecció per part de l’escola. 

- Per tal de poder pal∙liar  la situació,  l’AMPA ha parlat amb el SAFA per tal que els 
nens de P3 que vulguin fer piscina ho facin a banda de  l’escola  i sense utilitzar el 
trenet. 

- L’AMPA l’any passat es va encarregar d’assegurar les places de piscina pels nens de 
P3 que així ho van demanar.,  

- S’ha volgut abordar el tema a l’assemblea per tal que escola i famílies arribem a un 
acord. La junta sortint es compromet a tancar aquest tema. 

- Intervenció  del  director:  el  professorat  continua  pensant  que  no  és  adient  que 
s’ofereixin activitats extraescolars a P3 per motius pedagògics ja que els nens estan 
moltes hores a  l’escola  (hores  lectives)  i el que necessiten és  jugar  i no  fer més 
activitats dirigides. Les famílies quan s’inscriuen en aquesta escola  ja saben quina 
és la línia pedagògica. 

- Intervenció d’una família: la realitat familiar ha canviat, la disponibilitat dels pares i 
mares no és  la mateixa que fa uns anys. Es valora més positivament  les activitats 
extraescolars que la cura dels infants per part de cangurs. 

- S’exposa  poder  valorar  cada  cas.  Segons  el  nen  l’adaptació  és  diferent.  La 
casuística avala que no es pot fer una planificació de gestió. 

 
 

 
 Casal d’estiu 2011 
Es  valora  la  possibilitat  de  fer  un  casal  d’estiu  conjuntament  amb  Torrent  de  Can 
Carabassa.  Les  limitacions  infraestructurals  ens  condicionen.  Queda  pendent  de 
valorar si a parvulari  fóra més adient seguir amb els monitors que  treballen amb els 
infants al llarg del curs. 
 
 
Setmana Blanca 
Des de l’AMPA no s’oferirà cap activitat durant aquest període.  Només 21 famílies han 
mostrat interès mitjançant l’enquesta. 
 
Qualitat de l’aigua  
A  la  darrera  reunió  de  junta  va  sorgir  un  comentari  sobre  la  qualitat  de  l’aigua  de 
Barcelona,  que  sembla  ser  que  està molt  per  sota  de  la  qualitat  recomanada  per 
l’OMS. 
Va sorgir la proposta de posar un sistema de filtratge a l’entrada de l’escola. Es va dir 
de fer un estudi amb un grup de treball. L’any que ve es presentarà a l’assemblea i es 
sotmetrà a votació. 
Cada matí la cuinera mira el PH de l’aigua. 
 
Reunions mensuals  
A la darrera reunió va sorgir el tema de canviar el dia de les reunions de junta a dijous. 
La propera serà el 2/12/2010 
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8‐ Torn de paraules  

 
- S’informa que durant l’any 2011 està prevista una reforma als WC interiors. 
 
 
 
 
Consell escolar  

 
- Han  participat  111  persones  i  86  famílies.  Això  representa  més  del  50%  de 

participació. 
- Els membres del Consell Escolar han estat escollits per votació i el resultat és: 

Cristina: 64 vots 
Lluís: 59 vots 
Edith: 54 vots (entrarà al setembre de 2011) 
Santi: 35 vots  (entrarà juny 2012) 

- La junta te una periodicitat de 3 anys. A l’hora de renovar càrrecs s’ha de presentar 
una breu memòria del treball fet. 

 
 


