
ACTA D’ASSEMBLEA INFORMATIVA DE SOCIS DE L’AMPA 

 

Data: 14/10/2014 

Lloc: Escola Marta Mata 

Hora: de 15h a 16:30h 

Caràcter: Ordinari i informatiu 

Assistents: 40 famílies 

 

Ordre del dia: 

1.- Benvinguda al nou curs escolar 2014-2015 

2.- Menjador, activitats extraescolars i servei d’acollida 2014-2015 

3.- Gestió económica  

4.- Convocatòria d’eleccions per a una nova Junta de l’AMPA 

5- Torn obert de paraula 

 

1.- El Sr. President Manu Hernández dóna la benvinguda al nou curs escolar, explicant que la 

junta actual de l’Ampa acaba el seu mandat a finals del mes d’octubre i que la decisió de fer-ho 

a principi de curs i no al final ha estat perquè a principi de curs hi ha molta feina i així aquesta ja 

quedaria feta per la nova junta. 

2.- La Sra. Vicepresidenta Montse Rodriguez explica que aquest curs hi han hagut molt poques 

inscripcions d’extraescolars. 

Divertàlia: només s’ha pogut fer un grup de hip hop entre infantil i primària per falta d’alumnes. 

Després d’una reunió amb les famílies interessades es va arribar a l’acord de poder crear aquest 

grup. 

Consell Esportiu: només ha sortit un grup de 12 alumnes entre psicomotricitat i multiesport. 

De l’acollida matinal de Divertàlia hi han 27 alumnes  més els esporàdics . 

De l’acollida migdia de Serunion: hi han 11 alumnes més esporàdics. 

A contiunuació, el Sr. President informa que aquest curs, el menjador el continuarà portant 

l’empresa Serunion. Els menus ja estan fets per l’empresa, però s’aniran variant si hi ha alguna 

cosa que no funciona. 

Es parla de la incidència del dia que no va arribar el pollastre i van donar truita. Els proveïdors 

del pollastre van tenir un problema i la cuinera va haver d’ improvitzar fent truites. 



També es parla de la incidència d’una dia que els nens/es dels cursos alts de primària van arribar 

tard a la clase perquè la directora va tenir una xerrada amb ells perquè els seu comportament no 

havia estat acceptable aquell dia al menjador Algunes mares creuen que això no pot tornar a 

passar perquè els nens/es no poden perdre temps de classe. 

3.- L’Àlex Borrell presenta la gestió ecònòmica pertinent al tancament del curs 2013-2014. 

Aquest queda aprovat amb 35 vots a favor i 5 abstencions. 

( A l’apartat  de gestió ecòmica  hi han els números del tancament). 

A continuació, presenta el pressupost del curs actual 2014-2015 que queda aprovat per una 

unanimitat. En aquest punt , s’informa als socis de la nova aportació anual de 300€ (150€ per 

clase) pel viatge de final de curs dels alumnes de 6è de primària, ja que és el primer curs que 

tenim 6è. També s’informa que amb els marges del menjador s’ha comprat una pissarra 

interactiva per a les clases que no en tenen. 

( A l’apartat de gestió ecoòmica hi han els números del pressuport del curs actual). 

4.- El Sr. President informa del calendari d’eleccions: 

Es poden presentar les candidatures a partir de dimecres 15 a l’hora d’atenció al soci, i el 

divendres 17 de 3 a 2/4 de 5 i dilluns de 9 a 10h del matí.  

- Les candidatures hauran de ser en grup i han de ser socis de l’AMPA. 

- Les eleccions es faran el dimarts 21 d’octubre al gimnàs de l’escola de 3 a 2/4 de 5. 

- Si surt més d’una candidatura, les votacions es faran amb butlletes i si només en surt 

una es faran a mà alçada. 

- Tal i com diu un article de l’estatut es podrà delegar el vot. 

- Només s’acceptarà un vot per familia. 

5.- Una mare demana que es posi solució a la calor que fa a les classes d’infantil.  

Pregunten per què aquest curs no hi haurà delegats. La Junta respon que direcció ha dit que 

aquest curs es farà tot a través de la Comunitat d’Aprenentage i que les famílies podran 

col.laborar a través de la borsa de voluntaris de l’escola. 

I sense cap altra consideració, el President dóna per acabada l’assemblea. 

 

 


