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ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE MAIG 

Lloc de reunió Biblioteca de l’escola 
Dia 26/05/2015 
Hora inici/fi 19:30h -  22:10h. 

Assistens: 

Nom Càrrec 
Josep Latorre  
Xavier Jané 
Eva de las Heras 
Vanessa Santos 
Pere Corella 
Maite Martínez 
Valentina Rivera 
Alba Aroztegui 

President 
Secretaria 
Tresorera 
Vocal Extraescolars 
Vocal menjador 
Vocal de festes 
Vocalia de festes 
Vocalia de tresoreria 

 
A més, han assistit els següents socis de l’Ampa: Jesús Valenzuela (colaborador de la Junta), Imma 

Cobo (Coordinadora), Jesús Aneas (pare de 6é), Laura Almendros, Joan Jesús Lopez i Belen Roca. No 
han pogut assistir els membres de la Junta: Meritxell Ramoneda i Haritz Ferrando. Es planteja que en 
aquesta escola hi ha un problema perquè en les 3 darreres assemblees, l’assistència ha anat 
disminuint, i ara mateix és mínima. Avui només hi ha 3 pares fora dels representants de la Junta. 

ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior. 
2. Informe econòmic abans de tancament del curs 2015-16 
3. Elecció d’un nou president de la Junta Directiva. 
4. Torn obert de paraula. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: 
 

Queda aprovada l’acta de l’Assemblea Ordinària del dia 13/11/15 
 

2. Informe econòmic abans del tancament del curs 2015-16: 
 

Es segueix el pressupost tal com estava previst.  
 

Festes ha gastat menys diners perquè ha utilitzat material comprat l’any passat i els berenars 
els han assumit els de 6è.  

 

S’ha afegit una partida de 100€ per col·laborar en la festa de 6è.  
 

L’Hort urbà tampoc gastarà tots els diners pressupostats.  
 

S’han finançat 238€ per transport, monitoratge, etc. i només han assistit 4 nens a les jornades 
esportives (JIES). No és sostenible de cara el curs que ve.  
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3. Elecció d’un nou president de la Junta Directiva: 
 

A dia d’avui, l’AMPA no té President. El Josep Latorre ja fa un temps que va comunicar la seva 
decisió de deixar el càrrec. 

 

La persona que fins ara havia anat assumit progressivament el càrrec de President, en Jesús 
Valenzuela, (pendent de ratificar en aquesta Assemblea), finalment comunica a la Junta que  no 
podrà assumir la Presidència el curs que ve per motius laborals/personals.  

 

S’acorda fer crida perquè es presenti algú voluntari.  
 

4. Torn obert de paraula: 
 
 Festa de fi de curs:  

 

S’explica la motivació per la qual aquesta festa l’any passat es va fer al Parc de la Cooperativa:  els 
pares van votar en assemblea que preferien aquest format.  
 

Aquest curs es realitzarà al recinte escolar. Possible problema d’aforament. Segons la normativa hi 
caben 500 persones. S’ha fet una enquesta al blog de l’Ampa (per intentar tenir una aproximació 
fiable de la gent que hi haurà) i el resultat, fins a dia d’avui, és una assistència de 400 persones.  
Per tant, el tema de l’aforament no serà cap inconvenient. La direcció no posa cap problema a fer-
la a l’escola.  

 
 Celebració primera promoció de 6é de l’escola:  
 

Els pares de 6è demanen més col.laboració de l’AMPA. 
Necessiten l’autorització de l’AMPA per fer la festa de fi de curs deixant dormir els nens a l’escola, 
per poder tenir l’assegurança coberta. 
Si no autoritzem no es pot fer la festa.  
Hi ha una qüestió de responsabilitats en cas que passes alguna cosa. 
Al mateix temps els pares demanen que no sigui l’EINA qui es faci càrrec del monitoratge perquè 
és car. Demanen fer-ho els propis pares. 
Des de l’Ampa es posa com a condició que si constem com organitzadors cal que l’EINA se’n faci 
càrrec per garantir la seguretat. 
Un altre tema és la neteja. Qui l’assumeix? Si l’AMPA consta  com organitzadora i els pares no 
netegessin la responsabilitat seria seva. 
Es proposa fer pagar als pares de 6è una fiança a cobrar en cas que l’AMPA hagi d’assumir la 
neteja.  
Es valora que ha estat difícil gestionar res perquè no hi hagut un únic interlocutor i a més no hi 
hagut cap representant de 6è que hagi assistit a cap junta de l’AMPA per parlar de la festa de la 1ª 
promoció. 
El Jesús Aneas planteja que donat que han estat els primers sempre han sigut ells els que han 
hagut d’engegar les festes, activitats, etc.  
Es valora que s’han trobat que ni l’escola ni l’AMPA es plantejaven fer cap festa especial amb 
motiu de ser la primera promoció que surt de El Vapor i que la Direcció ela va citar fa tant sols 2 
setmanes i d’aquella reunió va sortir una comissió.  
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En aquesta reunió es va acordar que els pares assumien la infraestructura i els espais i que els 
permisos ho assumia la Direcció de l’escola. Direcció, però, demana a l’Ampa que demani 
l’autorització dels espais a l’Ajuntament. 
El problema sorgeix quan l’Ampa en la instància de demanda d’espais explicita que no són els 
organitzadors. En conseqüència, la festa no està coberta per l’assegurança de l’AMPA, així doncs es 
demana a l’AMPA que també n’assumeixi la responsabilitat. 
Els assistents a l’Assemblea valoren que el més senzill seria que ho assumís l’escola com una 
activitat escolar més. S’acorda que en la pròxima reunió que els pares de 6è tenen amb Direcció 
proposaran aquesta idea. En cas que no hi hagi predisposició per part de l’escola, l’AMPA assumirà 
l’organització de la festa per tal que hi hagi assegurança, garantit així que es pugui fer.  
En aquest cas es demana que l’EINA assumeix canguratge i es doni fiança per la neteja.  
 
 Activitat Extraescolar de música: 
 
A partir del curs vinent, l’activitat de música l’efectuarà una altre empresa. La Laura Almendros 
demana informació sobre les causes que han portat a la comissió d’extraescolars a prescindir de 
Triada i canviar el model d’ensenyament de música a extraescolars. 
La Vanessa explica que era inviable des d’un punt de vista d’espais ja que, per una banda, es 
necessitaven 2 classes, dos dies a la setmana, durant 1h per fer llenguatge musical i, per altre 
banda,  violi, piano i guitarra necessitaven ½ hora de classe individual per cada nen. Aquest fet 
també implicava una persona de l’Ampa només per fer acompanyaments dels nens a les aules 
corresponents. 
També es constata que aquesta persona de l’Ampa es troba amb problemes com ara que els nens 
no volen anar a fer la classe.  
Es va parlar de manera individual amb un professor de Triada per plantejar la possibilitat de fer les 
classes en petit grup. Aquest professor va dir que li semblava bona idea i que per ell no hi hauria 
problema. 
Posteriorment es va fer una reunió amb Triada per plantejar fer llenguatge musical més classes 
d’instrument en petits grups. Triada es va negar. Llavors se’ls va plantejar continuar fent-ho 
individual amb els alumnes que ja assistien a les classes però que els alumnes nous els assumís una 
altra empresa que si que fes ensenyament grupal. També es van negar. La seva actitud va ser 
bastant intransigent i exigent. 
Llavors l’AMPA va decidir canviar d’empresa amb un format d’ensenyament grupal i amb un preu 
més econòmic per universalitzar l’accés a la formació musical.  
La Laura, mare de dos nens que fan música manifesta el seu desacord amb aquesta decisió i amb el 
fet que no es consultés primer als pares dels alumnes usuaris per copsar la seva opinió.  
S’assumeix per part de l’AMPA l’error de no haver informat i demanat opinió als pares usuaris 
prèviament.  

 
 Activitat Extraescolar d’anglès: 

 
Quan es va contractar Kids & Us no es va tenir en compte que el funcionament d’aquesta 
acadèmia augmenta el número de temps dedicat a l’ensenyament d’anglès a mesura que puja el 
nivell.  
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Així doncs, les classes amb els alumnes de 3r serà d’hora i mitja, a 4t i 5è de 2hores setmanals en 
dos dies i els alumnes de 6è faran 3 hores setmanals.  
Des d’un punt de vista d’espais, l’escola no pot assumir aquest servei. En conseqüència a partir de 
4t les classes s’hauran de fer a l’edifici de l’acadèmia, fora de l’escola.  
La Laura proposa que es tingui en compte prèviament, que segons quines activitats extraescolars 
necessitaran més espais i que per tant no s’omplin tots els espais amb activitats diferents.  
La vocal d’extraescolars explica que cal oferir activitats diferents per facilitar la conciliació de la 
vida laboral i familiar i per tant prima que els petits es quedin a l’escola en detriment dels grans, 
malgrat que estiguin fent l’activitat des de l’inici.  

ACORDS 
- L’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat dels assistents en votació ordinària. 
- S’aprova el balanç econòmic. 

 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del 

president. 
 
El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) El president, 
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