
                            ACTA D’ASSEMBLEA INFORMATIVA DE SOCIS DE L’AMPA  

 

Data: 16/12/2014 

Lloc: Escola Marta Mata 

Hora: de 15h a 16:30h 

Caràcter: Ordinari i informatiu 

Assistents: 31 

 

Ordre del dia: 

1) Incorporació vocals (socis) 

2) Presentació de la nova Junta de l’AMPA (socis i no socis) 

3) Delegats de classe (socis i no socis) 

4) Propostes xandalls (socis i no socis) 

5) Torn obert de paraula (socis i no socis) 

 

1) En primer lloc es fan votacions per incorporar tres nous membres a la recent escollida Junta 

de l’AMPA com a vocals. 

Ivan F.  17 vots a favor  i 1 en contra 

Meritxell R.A. 22 vots a favor 

Cristina G.R.  22 vots a favor 

Donat els resultats, s’incorporen a la Junta de l’AMPA. 

2) En segon lloc, es tracta el tema dels delegats.  Es trasllada la demanda que han fet  

diferents famílies sobre la necessitat de tenir delegats de classe.  

S’ha consultat a la FAPAC, i les famílies tenen dret a escollir-ne una representació de classe. 

Es llegeix un esborrany de les bases on es recullen les funcions que tindria, la principal ser una 

figura d’enllaç entre les famílies i els mestres, la gestió i supervisió l’exerciria l’AMPA. Hi ha 25 

vots a favor de la seva implementació, 2 en contra i 6 abstencions.  

Es treballarà per aconseguir la posada en marxa dels delegats i la conformitat de direcció. 

3) Posteriorment, es fan propostes per canviar el xandall, es mostren diferents dissenys i 

materials. Es comenten els preus  que tindrien aproximadament.  



Hi ha persones que pregunten la possibilitat de demanar els xandalls al Decathlon per a que 

sigui més econòmic, s’explica que no garanteixen la continuïtat del model, per algunes 

persones això no suposa un problema ja que des de l’inici de l’escola hi ha hagut varis models. 

Una altra mare fa demanda de fer el xandall d’estiu amb teixit sintètic tècnic, s’especifica que 

normalment el que és econòmic no dóna bon resultat i acostuma a fer mala olor. 

S’acorda continuar mirant altres empreses i qualitats. 

Hi ha persones que pregunten els motius de l’últim canvi de xandall, un membre de l’anterior 

AMPA clarifica que es va votar en assemblea per petició de les famílies. 

 

4) S’informa que es col·locarà una bústia d’AMPA per a que plantegin suggeriments, haurian 

d’anar acompanyats de les mínimes dades personals per poder fer el retorn corresponent.  

 

Finalment, és moment del torn obert de paraula, no es planteja cap pregunta, i per tant, es 

dóna  per finalitzada l’assemblea. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   



 


