
ACTA ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA CEIP PAU CASALS
DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE DE 2018
A LES 17 H

ORDRE DEL DIA 

  1. Aprovació de l’acta anterior (28-06-18)
  2. Estat de comptes
  3. Canvis a la Junta curs 2018-2019
  4. Comissió de convivència
  5. Activitats Extraescolars curs 2018-2019
  6. Informacions Consells (Escolar i CEM)
  7. Valoració diferents comissions i Festa Familiar
  8. Precs i preguntes

Assistents:

Membres de la Junta: Anna Alonso, Esther Sevilla, Gemma Argelaga, Feli Escobar, Anna Rodrí-
guez, Albert Picas, Xènia Dalmau, Miriam Cárdenas, Jovita Guash i Judith Corominas.

Escola: Joan Basiana (director), Núria Parès (cap d’estudis)

15 pares/mares

Total: 28 persones

1_ Aprovació de l’acta anterior (28-06-18)

Es dona per aprovada l’acta anterior

2_Estat de comptes

Inversió econòmica de l’ampa a l’escola en el curs 17-18: 3.800 €

Taula so 289,00
Ordinadors 315,57
Material robòtica 289,71
Material psicomotricitat 533,99
APP 1.220,90
Sonorització Santa Cecília + florals orles i festival 728,48
Taller Instroniks 423,52

IRPF taller danses abril 2017 (curs 16-17) * 216,00
 
* curs 16-17 abonat juliol per hisenda
 



L’app es va programar durant el curs passat i aquest curs s’ha posat en marxa.

Quotes de socis, 120 de socis. Hi ha moltes famílies no paguen l’ampa i fan extraescolars. Hem 
de posar fil a l’agulla. Ens hem de pensar que caldrà buscar les famílies, hem fet un càlcul per 
sobre, d’uns 1.000€ que no s’han ingressat.

Les quotes les van pujar el curs passat perquè pugui revertir a l’escola. Cada any hi ha menys 
inversió des de l’Ajuntament, perquè hi ha més entitats a repartir i sortim tots perjudicats.

RESUM ECONÒMIC DE L’AMPA ESCOLA PAU CASALS, CURS 2018-19, a 21 de novembre

Donarem de baixa el mòbil. Paguem el manteniment de l’app.

Sons del vent, paguem el manteniment dels instruments.

El Joan explica en què consisteix el projecte. Ajuntament compra els instruments. L’Ampa paga 
el manteniment. Projecte de cicle mitjà. Es valora molt positivament. A final de curs faran un 
concert. Dona opcions a nens que no poden anar a l’escola de música.

Gemma, explica projecte transversal de municipi, i per compensar tota l’educació, i afavorir a 
famílies desfavorides. És un programa que ve de la Diputació.

També ajudem a les sonoritzacions de Sta. Cecília.

Anna comenta que no es pot quedar diners al compte, però és difícil de quadrar l’any fiscal i 
l’any escolar. 

L’Esther explica que la subvenció del 2018 encara no està cobrada. I no es sap mai quan arriba.

Des dels pares es parla de pujar la quota per tenir més diners.

Hi ha 381 nens. No es sap exacte quantes famílies. Es parla de perquè hi ha famílies que no 
paguen, si es ven bé la feina i les inversions que fa l’ampa.

RESUM ECONÒMIC DE L'AMPA ESCOLA PAU CASALS

                         CURS 2017-18 (a 27 de juny)

INGRESSOS DESPESES

Quotes socis 2.986,00 €

        8.066,61 € 

   3.000,00 € Despeses bancàries (comissions) 29,01 €

        6.546,01 € 

         50,00 € 

subvencions 2.103,41 €    2.103,41 € Serveis bancaris 60,36 €        170,00 € 

Xandalls 0,00 €                -   € Subscripció FAPAC 370,67 €        370,67 € 

Romanent curs anterior 2.857,20 €    2.857,20 € Gestoria 54,45 €          45,00 € 

Altres 120,00 € Mòbil 43,56 €          50,00 € 

Compra xandalls 0,00 €                 -   € 

Compra material AMPA 0,00 €        150,00 € 

Aportacions socials 50,00 €        235,00 € 

Altres 2.117,89 €          10,00 € 

Formacions 0,00 €        200,00 € 

Serveis informà�cs 18,15 €        220,00 € 

Aportacions escola 3.801,92 €     5.000,00 € 

sisè 6.934,20 € sisè 6.934,20 €                 -   € 

Tickets festa final de curs 629,00 €             629,00 €        800,00 € Despesa festa final de curs 557,99 €             557,99 € 1.400,00 €

TOTAL INGRESSOS: 8.695,61 € 8.760,61 € TOTAL DESPESES: 7.104,00 € 7.900,67 €

SALDO ACTUAL: 1.591,61 €

SALDO PREVIST 859,94 €

PREVISIÓ 
INGRESSOS

PREVISIÓ 
DESPESES



Si hi ha famílies que no poden pagar, només cal que ens ho diguin.

Les empreses d’extraescolars han de demanar el rebut de l’Ampa, sembla que no ho han fet. 
L’Albert ens explica que s’està treballant per solucionar el problema. Hi ha nens que arriba a 
matiners i no se li diu que no.

S’haurà de posar “cares vermelles” a les famílies que no paguen.

Passar per enllaços totes les inversions de l’ampa per visibilitzar-les.

Es conclueix treballar per millor aquest tema.

3. Canvis a la Junta curs 2018-2019

Tenim moltes ganes de canviar la web. I necessitem algun informàtic per muntar la web.

Presidenta  Esther Sevilla
Vicepresidenta  Gemma Argelaga
Secretària  Esther de la Encarnación > Judith Corominas
Tresoreria  Anna Alonso

Vocals   Laia Bordas Anna Navarro
  Miriam Cárdenas Albert Picas
  Xènia Dalmau Anna Rodríguez
           Feli Escobar Albert Rubí
  Jovita Guasp
 
Comissions
 Menjador  Esther Sevilla i Miriam Cárdenas
 Festa familiar Gemma Argelaga i Albert Rubí
 Sortides  Anna Navarro
 Web i difusió Anna Navarro i Judith Corominas
 Extraescolars Albert Picas, Xènia Dalmau i Feli Escobar
 Convivència i Espai families Gemma Argelaga, Jovita Guasp i Feli Escobar
 Coordinació enllaços Anna Rodríguez

4. Comissió de convivència 

Núria, comença explicant que l’any passat va iniciar-se aquesta convivència, des del departa-
ment es demana un protocol. Es vol crear des de tota la comunitat (mestres, ajuntament, pares i 
direcció). 
S’han trobat en coses que calen intervencions ràpides que urgeixen.

Hi ha casos més vius. S’han trobat 3 vegades des d’aquest any.

S’estan buscant ajudes i eines que la Gemma i la Jovita ens están ajudant.

Gemma
Protocol: si hi ha qualsevol cosa es parla amb la mestra, coordinadora de cicles, direcció, i tam-
bé hi ha una taula d’incidències a la web de l’ampa.



A vegades a passat que hi ha famílies que tenen por de donar la cara i nosaltres no ho podem 
fer si no queda registrat. L’escrit pot ser molt fidel al que està passant.

Vindrà un profesional un dillluns que ens ajudarà en aquests conflictes. Persona que treballa 
conflictes i ressolució de conflictes, molt sistèmic, avaluar tots els casos, molt respectuós.

Agraeix a l’equip directiu al nou rumb pres. I si es vol formació per als mestres, l’Ampa pot 
invertir-hi.

EAP, ens dona eina i especialistes, i des d’aquesta persona ha contactat amb Creatic, s’ha dema-
nat en un cas conductual, i està fent un seguiment.

Jovita, insisteix en seguir el canal correcte i no parlar-ho amb el whats per no liar.

Gemma, les famílies tenen por a enfrontar-se a tenir repressàlies i tenir etiquetatges. Es vol 
perdre a tenir por a demanar reunions col·lectives. Ens preguntem perquè tenim por a enfron-
tar-ho per totes les vies, tant la familia com la tutora. Cal que hi hagi més confiança. El mestre 
pot asumir que algún cas et pot sobrepasar i cal dir-ho.

Mare, l’escola informa de si hi ha algún problema? Es senten coses i no saben què passen.

Xènia informa sobre la carta del segon B. La coneixen els pares que l’han fet, la comissió de 
convivencia i direcció. 

Gemma, no cal fer una bola del tema, cal esperar que si passa res t’avisaran.

Els pares parlen del neguit de no saber què passa. La Gemma, parla que l’ideal que caldria reu-
nir a tot el grup classe. Dilluns es parlarà amb el Cesc i es valorarà què cal fer.

Segueix la discussió entre pares, de la carta, del nivell…

La Gemma ens parla de l’empatia i si tenim dubtes de nivell el podem contrastar amb la mestra 
i l’escola. Cal canviar discursos, maneres d’apropar-nos.
Els pares demanen ajuda per saber com aprenen els nostres fills.

Proposta de la formació de pares i mares per a ajudar les famílies i per entendre a explicar qui-
na és la metodología que es treballa a l’escola. Es pot plantejar de fer un taller només a l’escola. 
Es pot pasar també una enquesta com a Ampa.

La Feli ens parla del programa de formació que està quasi tancat, però que com a Ampa po-
dem organitzar un taller de la metodologia actual que s’està implantant a l’escola.

L’escola i les famílies han de treballar conjuntament.
 
Les famílies demanen eines per acompanyar als fills en el seu aprenentatge. 

5. Activitats Extraescolars curs 2018-2019

L’Albert ha estat parlant molt abans d’aquest tema en l’apartat de l’estat de comptes.

Fiac funciona superbé.
Eina tiva molt d’atletisme i hanbol.
Cap incidència.



Falten quotes com s’ha dit abans. Cal posar el nom i el curs del nen per la quota.

De cara el curs vinent, es busquen noves activitats i s’accepten propostes.

6. Informacions Consells (Escolar i CEM)

Es parla de les noves metodologies. Que s’enstà intentant obrir el carnestoltes a les famílies.
Aposta per la robòtica i la informàtica. Treball en valors. Treballar trnasversalment amb el terri-
tori.

Font de l’Orpina es quedarà amb una linia. Baixa de naixement.

Els de 6è que surten són molts, i s’hauran de fer mòduls a l’institut, potser hi haurà 5/6 línies, 
actualment hi ha 4 línies.

Escola Municipal es mirar-la que sigui més assequible i més transversal.

Aula de formació de persones adultes.

7. Valoració diferents comissions i Festa Familiar

Menjador
Miriam va estar al migdia dimecres passat, ratios bé, menjar calent, molt bona.

Arrós passat però es podia menjar, ous amb tomàquet, van repetir molts. Va sobrar menjar. La 
quantitat és bona. Els que no volen menjar, mengen la meitat.
La fruita està bé, de mida també.
Aigua de garrafes de Sant Aniol. 
Hores bé, neteja bé.

El terra no està gaire net, molt greixós. Són poques persones per recollir i netejar el terra, són 2 
persones.

El soroll, és bastant important. A vegades apaguen les llums perquè baixin el volum.

Hi ha un nen que no vol dormir i no el posen a jugar amb el pati amb els altres cursos. Es pot 
parlar amb l’empresa del menjador per si poden fer alguna cosa.

Les vetlladores les paguen l’Ajuntament, i hem d’estar molt agraïts.

Una família es queixa de la porta de la rampa que estava oberta l’any passat, es veu que era 
l’hora del migdia, a les 15h.

Sortides
Proposta sortida per la primavera amb Font de l’orpina.

Programa formació pares i mares
Feli, no hi ha enquesta aquest any, es farà a final de gener.



- Fomentar relacions positives a l’escola (gener)
- Adicció a les pantalles (febrer)
- Aprenentatge a través del joc (març)
- Desenvolupament del cervell del 0 als 6 anys (abril) Xerrada científica
- Quan els adolescents comencen a sortir de festa. (maig)

Horari habitualment, a les 5 de la tarda i a les 7. El mateix import que el curs passat.

8_Precs i preguntes

Cap prec.

Esther Sevilla     Judith Corominas 
Presidenta     Secretària


