
ACTE D’ASSEMBLEA INFORMATIVA DE SOCIS DE L’AMPA  

 

Data: 3/11/2011 

Lloc: Escola Marta Mata 

Hora: de 15h a 15.45h 

Caràcter: Ordinari 

 

Ordre del dia: 

1.- Reorganització de la Junta 

2- Gestió econòmica 

3.- Estatuts 

4.- Extraescolars 

5- Torn obert de paraula 

 

1.- Reorganització  de la Junta 

La presidenta de la junta,  Emma Galindo, obre la sessió presentant els mestres en pràctiques de 
l’escola que assisteixen a l’assemblea per demanda de la Universitat Rovira i Virgili i la 
direcció de l’escola i pregunta als socis si algú hi té algun problema; ningú s’oposa a la seva 
presència. 

 A continuació, la presidenta passa a informar els socis de les dues baixes a la Junta: la de 
l’Anna Buenafuente, l’anterior tresorera, ja que ha marxat de l’escola i la d’Anna Mellado, la 
fins ara secretària, ja que per motius personals ha demanat a la Junta un excedència per aquest 
curs. Seguidament, presenta els dos nous membres de la junta: Manu Hernández, pare d’un nen 
de primer de primària i Montse Rodríguez, mare d’un nen de P3 i una nena de P5 i s’informa 
que entren com a vocals. A continuació, s’explica que per motius de disponibilitat, laborals i 
personals, s’han modificat alguns càrrecs de la junta per aquest curs: 

- President: Juanjo Mármol 
- Vice-president: Héctor Bernardo 
- Secretària: Emma Galindo 
- Tresorera: Ángeles García 
- Representant de l’AMPA al Consell escolar: Lucía Gamito 
- Vocals: Lucía Gamito, Teresa M. Cañelles, Sílvia Cotaina, Montse Rodríguez i Manu 

Hernández. 

Finalment, es passa un full als socis assistents perquè puguin apuntar-se a una llista de 
voluntaris per ajudar la Junta sempre que es necessiti. 

 



2.- Gestió econòmica 

Juanjo Mármol, com a nou president, llegeix el resum econòmic del curs passat (de gener a juny 
de 2011) i el pressupost d’aquest curs. Finalment, informa els socis que tenen la informació 
penjada al bloc i que si algú vol veure les factures són a la seva disposició. 

3.- Estatuts 

Juanjo Mármol explica la modificació dels Estatuts de l’AMPA segons la llei i informa que, 
després de la petició per part dels socis en una reunió del curs passat, s’hi introduirà la 
representació del vot, així com també la manera de fer-ho. Caldrà omplir un full amb el nom, 
cognoms i DNI, així com el vot que es vol donar i firma; aquest full el podran donar a un altre 
soci o posar-lo a la bústia de l’AMPA abans de la reunió. Finalment, informa al soci que aquest 
full el trobaran penjat al bloc de l’AMPA perquè tothom que ho necessiti se’l pugui imprimir. 
També informa que un cop segellats els estatuts també seran penjats al bloc perquè puguin estar 
a l’abast de tothom. 

4.- Extraescolars 

Ballaruga: Lucía Gamito comença informant dels grups i activitats que s’han pogut iniciar i 
l’activitat de Hip Hop que es farà al centre García Lorca, ja que hi havia un grup de 15 nens des 
del principi i que la Ballaruga ens va demanar un espai per poder fer el grup. Finalment, Montse 
explica que els alumnes en llista d’espera podran entrar a fer l’activitat quan hi hagi una baixa. 

Consell Esportiu: Manu explica les activitats que es fan de multiesport i psicomotricitat i que es 
vetllarà pel bon funcionament d’aquestes. A continuació, informa els socis que aquest curs pel 
cros comarcal s’haurà de pagar 1€ per cursa i 5€ a partir de dues i que d’aquest cost se’n faran 
càrrec les AMPES. 

5.- Torn obert de paraula 

- Un soci pregunta perquè s’ha d’entregar la targeta de la seguretat social per anar al cros. Manu 
li respon que per si algun nen es fa mal, però el soci li diu que ell té Muface i no núm. de S.S. 
Ester Álvarez, sòcia de l’AMPA i responsable del Consell Esportiu li explica que Mafre és 
l’empresa encarregada de l’assistència i que demana el núm. De S.S i que pot anar a fer-se una 
targeta de forma gratuïta. 

- Una mare es queixa de les llistes d’espera en la Ballaruga i la Montse li explica que és una 
qüestió organitzativa de la Ballaruga i que ja es dirà en cursos següents que al fulletó informatiu 
expliquin que les places són limitades. 

La sessió es tanca sense cap altra consideració i firmen l’acte la secretària i el president. 

Secretària       President 

 

 

Emma Galindo       Juanjo Mármol 


