ACTA DE REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
L’AMPA DE L’ESCOLA PIA DE CALDES DE MONTBUI

DATA: 26 d’octubre de 2017
LLOC: Sala d’Actes de Primària de l’Escola Pia Caldes
HORA D´INICI: 20:30
HORA DE FINALITZACIÓ: 22:15
ASSISTENTS:

Membres de la Junta Sortint (2), Membres de la Nova junta (12),

Gregori Martínez (Director Gerent), Ascensi Langlera (Directora Pedagògica d’Infantil i
Primària) i 65 pares i mares membres de l’Associació
Es convoca a tots els pares i mares de l’escola que formen part de l´Associació de
Mares i Pares de l´Escola Pia de Caldes de Montbui, i, especialment, a tots els
delegats i membres de les comissions col·laboradores, a l’Assemblea General
Ordinària del Dijous, 26 d’octubre a les 20:00 hores en primera convocatòria, o en
segona convocatòria el mateix dia a les 20:30 hores a la Sala d’Actes de l’Edifici de
Primària.

1. Benvinguda.
La Tresorera de l’AMPA, Evelyn Serrano, dóna la benvinguda i agraeix l’assistència
a tots els pares i mares presents. Tot seguit explica els motius dels canvis de la
Junta (Fa referència als estatuts, i al ferm convenciment que els membres de la
Junta han d’anar rotant i que cal donar oportunitats a altres pares i mares a què
puguin formar part de la mateixa i participar activament del dia a dia a l’escola); en
aquests moments, només continua 1 persona de la Junta anterior, Yolanda Cañero.
La resta de membres, Elisabeth Boncompte (Presidenta, Jun ’13 – Mar ’17), Jordi
Rodríguez (Vice-president, Des ’15 – Jun ‘17), Evelyn Serrano (Tresorera, Jun ’13 –
Des ‘17), Cristina Muñoz (Secretària, Jun ’13 – Des ‘17), Jenny Mayé (vocal, Des
’15 – Jun ‘17), Sandra Moro (vocal, Des ’15 – Jun ‘17), Núria Ambròs (vocal, Des
’15 – Jun ‘17), Mª Rosa Camacho (vocal, Des ’15 – Jun ‘17) i Marga Gago (vocal,
Des ’15 – Oct ‘17) ho deixen, donant pas a una nova Junta.
Tot seguit es presenta l’ordre del dia i els membres de la nova Junta.

2. Informació de les activitats, per ara, ja proposades i organitzades per l'AMPA
per al curs 2017-2018.
-

English Day: activitats per als nens i nenes a partir de les 17h.

-

Tallers de manualitats: Nadal, Carnestoltes, Familiars, etc.

-

Conferències per a pares i mares (habitualment 2 per curs).

-

Tallers per a pares i mares.

-

Tastet de vins (1 al curs, abans de les festes de Nadal).

-

Classes de Zumba per a pares i mares (actualment 2 dies a la setmana).

-

Lliguetes de futbol i bàsquet per a pares i mares.

-

Cursos d´idiomes: anglès, francès, alemany.

-

Graduacions (6è, 4rt. ESO, 2on. BAT, CAI).

-

Torneig escolar Rosario Sánchez.

-

Festa de Fi de Curs.

-

Catifes Corpus.

-

NOVETAT: Dia de la Família

-

I alguna activitat més pendent de concretar i formalitzar.

3. Presentació de la nova Junta Directiva i dels candidats per a l´elecció dels
nous càrrecs de la Junta Directiva. (*)
Els membres que formen la nova Junta són: Abigail Linares (candidata a
Presidenta), Emili López (candidat a vice-president), Ester Guerrero (candidata a
Secretària), Eli Busquet (candidata a Tresorera), Cristina Arenas (responsable de
Xarxes i Comunicacions), i com a vocals, Yolanda Cañero, Raúl Romero, Pamela
Perea, Alèxia Blaya, Albert Garcia, Marta Hernández i Pepi Piedra.
Els candidats a càrrecs fan una breu explicació de motivacions i una crida als pares
a col·laborar activament de forma directa (membres comissions) i indirecta (quan es
demanin voluntaris i col·laboradors per a activitats puntuals).
Sergi Granero pare de 1º de Batxillerat pregunta com es decideix qui es presenta a
cadascun dels càrrecs de l’AMPA i com s’ha de fer per formar part de l’AMPA.
Evelyn Serrano li explica que l’accés a l’AMPA és voluntari i aquests voluntaris
formen la Junta. Dins de la Junta els mateixos voluntaris, normalment en base a la
disponibilitat, ganes, coneixements... s’ofereixen i d’aquí surten els possibles
candidats als càrrecs.
A continuació Sergi Granero pregunta si tots els cursos de l’escola estan
representats dins de la Junta de l’AMPA. S’explica que tenint en compte que formar
part de la Junta és voluntari, no sempre es pot garantir, però sí que es confirma que
en el cas de la nova Junta, els cicles d’infantil, primària i secundària hi són
representats. Mancaria representació de Batxillerat i Cicles Formatius.

4. Elecció dels nous càrrecs:
a. President/a
b. Vice-President/a
c. Secretari/ària
d. Tresorer/a
e. Vocals
S’aproven tots els càrrecs per majoria absoluta tal i com es proposaven les
candidatures detallades en el punt 3 d’aquesta mateixa acta.
5. Ampliació dels membres de la Junta Directiva.
S’afegeix Sergi Granero, nova incorporació en el mateix moment de l’Assamblea, i
s’aprova la seva incorporació per unanimitat. En aquest moment el Batxillerat també
queda representat dins de la nova Junta de l’AMPA.
6. Presentació de les comissions i dels membres de la Junta que les lideren.
S’explica com fer arribar a l’AMPA les propostes que tinguin els pares  via mail
tant mitjançant els delegats, com directament els mateixos pares.
Es notifica que no s’explicaran totes les comissions a la reunió per no allargar-nos,
però que sí que constarà una breu explicació de totes elles a l’acta.

1. Comissió d’idiomes  Albert Garcia
Aquesta comissió s’encarrega dels idiomes per pares i mares, per ara ja s’han
fet les primeres gestions i també s’han iniciat els cursos a través de
Novacadèmia.
També s’encarrega de la coordinació de les activitats de l’English Day que
tindran lloc a partir de les 17 h i fins les 18 o 18:30 màxim.
L’AMPA paga les despeses dels tallers i el 50% de la despesa de l’English Day
de l’escola.
2. Comissió de tallers i manualitats  Yolanda Cañero
Aquesta comissió s’encarrega de filtrar i valorar les diferents propostes de
tallers i manualitats i de decidir-ne la viabilitat així com de veure si disposa de
voluntaris suficients.
Per ara estan confirmats, mancarà el dia exacte, el taller de Nadal, el taller de
Scratch, el taller de massatge de mans i peus per adults i per nens i els tallers
per a l’English Day.

3. Comissió de Corpus  Ester Guerrero i Eli Busquet
Aquesta comissió la lidera Maite Moliner (mare de l’escola i membre d’Acció
Cívica Calderina, qui va a les reunions prèvies a Corpus). Els membres de
l’AMPA responsables d’aquesta comissió s’encarreguen d’estar en contacte
amb la persona que lidera la comissió per a la difusió de reunions, tallers i
informació relacionada. És una comissió que per ara s’ha autofinançat amb els
premis que s’han anat obtenint de l’elaboració de les mateixes catifes, motiu
per al qual, de moment, l’AMPA no hi destina una partida concreta.
4. Comissió de Festes  Alèxia Blaya
Aquesta comissió s’encarrega de la coordinació i organització de les diferents
festes i celebracions que es porten a terme des de l’AMPA i conjuntament amb
l’escola. Algunes d’elles són: festa de fi de curs, graduació batxillerat,
graduació 4rt ESO, graduació 6è, Dia de la Família (novetat) ...
5. Comissió d´esports  Raúl Romero i Emili López
Aquesta comissió s’encarrega de la coordinació de les activitats dels pares i
mares relacionades amb esports (zumba, futbol, bàsquet...), les primeres
gestions de les quals ja han estat realitzades amb l’inici del curs per part de
l’AMPA i/o de l’escola. També s’encarrega de la organització del Torneig
Rosario Sánchez (reunions prèvies, informació i coordinació).
6. Comissió de Menjador  Ester Guerrero
Aquesta comissió està pendent de confirmar si continua vigent o no, doncs fa
alguns anys que existia, però no s’ha pogut confirmar si encara estan en actiu.
Per ara s’estableix un membre de l’AMPA que, en cas que la comissió segueixi
vigent, estarà en contacte amb ells, i, en cas que la comissió no segueixi
vigent, s’encarregarà de revisar els menús (equilibri nutricional) i fer arribar a la
direcció de l’Escola les incidències detectades de forma directa o indirecta
(mitjançant el mail de l’AMPA).
Marta Hernández explica de forma detallada la Comissió de Millora dels Espais,
per tal de donar-la a conèixer, ja que ha sorgit de nou. L’objectiu de la comissió és
que es puguin anar detectant altres espais a millorar i promoure la participació
activa dels pares per a donar sortida aquestes millores.
En cas que apareguin noves comissions o hi hagi algun canvi en alguna d’elles es
farà constar.
Nuria Suñé (5èC) proposa Comissió per a la Millora de l’Educació Especial
(dislexia, TDAH,...) es tractaria d’una comissió nova i amb un treball conjunt molt
important amb l’escola. Es comenta que l’AMPA s’assessorarà i parlarà amb ella

per conèixer les propostes i inquietuds i amb l’escola per veure com podria ajudar
l’AMPA.
7. Tancament comptable Curs 2016-17 i presentació Pressupost Curs 2017-18.
Evelyn Serrano explica quin era el pressupost pel curs passat quin va ser el
pressupost real consumit i quin pressupost es destina al curs 2017-2018 en base a
la despesa real de l’any anterior i a les activitats proposades per al curs actual.
Alguns pares pregunten com s’eixugarà el dèficit que es presenta en l’estat de
comptes. Fins i tot proposen que les mitgetes que l’AMPA paga pel Torneig Rosario
Sánchez no es comprin o es comprin només pels nens de P4 i aquells que no en
tinguin d’anys anteriors.
Es parla de poder reciclar els llibres que tots/es tenim a casa no només per St.
Jordi, i fer-ho des de l’AMPA, també per no causar dèficit. Evelyn Serrano,
juntament amb Gregori Martínez i Ascensi Langlera (allà presents) informen que
l’acció que es porta a terme per St. Jordi és el Recicla Cultura d’educació solidària i
per tant no és viable fer-ho amb aquesta finalitat.
S’aprova el pressupost per majoria absoluta.
8. Entrega de la Loteria de l´AMPA als delegats/delegades.
Es realitza abans de l’inici de la reunió a excepció de 3ºESO A, B i CFGM Auxiliar
en Cures d’Infermeria que queden en mans de l’AMPA pendents de repartir.
Al final de la reunió quan tothom ja la té a les mans s’explica el funcionament
d’entrega de la loteria per part dels delegat/des cap als pares.
Recollida de loteria la setmana del 24 de novembre 2017 en diferents torns i
horaris.
Proposen que pel proper curs es faci amb la Grossa agafant més d’un número dins
de la mateixa participació; es recull la petició per part de l’AMPA.
Tenim un total de 1.140 talonaris (855 dècims); fins a 4rt ESO es destina un talonari
per alumne/a i a Batxillerat i Cicle Formatiu d’Auxiliar d’Infermeria 15 talonaris per
classe, tot i que després de la recollida el 24 de noviembre es redistribuirán.
RECORDEM:
-

La compra de loteria és voluntària.

-

Cada talonari val 20€, 10 butlletes de 2 € cada una.

-

S’han d’entregar les 10 butlletes a cada família i guardar la matriu amb els
20€.

-

Hi ha 2 opcions per fer la liquidació:

o

Ingrés al compte de l’AMPA del Banc de Sabadell. Fins el 24 de
noviembre.

o

Entrega dels diners en efectiu a l´AMPA. Setmana del 20 al 24 de
noviembre.

o

Si alguna família vol més talonaris els pot demanar a secretaria a partir
del 27/11.

9. Precs i preguntes.

-

Pregunten qui gestiona les activitats extraescolars dels nens. S’informa que
es gestiona des de l’Escola a través de Jaume Bigas.

-

Les propostes d’activitats extraescolars noves tant per pares com per
nens/es es poden fer via mail directament a l’AMPA.

-

Gregori Martínez agafa la paraula i agraeix a Evelyn Serrano i Cristina
Muñoz, la seva dedicació i tasca realitzada durant aquests quatre anys, tot i les
dificultats que han tingut. També els agraeix la bona predisposició i el
compromís de donar suport a la Nova Junta durant aquest proper any.

(*) Procediment de renovació. Els pares/mares que estiguin interessats en formar
part de la Junta de l’AMPA havien d’enviar a títol individual,

un e-mail a:

ampa.escolapiacaldes@gmail.com abans del 20 d´octubre de 2017, ja que a
l’Assemblea es vota cada candidatura individual. Els Estatuts vigents, aprovats en
l’assemblea del 2014 són a la web de l’Escola Pia, a l’apartat de l’AMPA, per a poderlos consultar.

