Associació de mares i pares d’alumnes de l'Escola
Pàlcam
c/. Rosalia de Castro, 32  08025 Barcelona  Telf. 934 359 749
info@ampaescolapalcam.com


ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D’ALUMNES DE L’ESCOLA PÀLCAM.
SESSIÓ NÚMERO: 001/2014
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 28 D’OCTUBRE DE 2014
HORARI: de 19:30 a 20:35h
LLOC: Sala polivalent de l’Escola al Carrer Rosalia de Castro, 32. Barcelona

Membres de la Junta assistents:
Maribel Sangenís, Presidenta
Rafael Lobo, Vicepresident
Anna Aranda, Secretària
Albert Sorribes, Tresorer sortint
Flora Garcia, Tresorera entrant
Agueda Ribalta, Vocal
Mònica Farreras, Vocal
Gemma Manzano, Vocal
Miquel Ordobàs, Vocal
Pere Riera ,Vocal
Cristina Jené, Vocal
Assistència de Socis/es: 23
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Ratificació de la Junta de l’AMPA.
Memòria d’activitats del curs anterior.
Liquidació pressupostària del curs anterior i aprovació, si s’escau.
Presentació d’activitats i pressupost per al present curs i aprovació si s’escau.
Preguntes i suggeriments.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A les 19:30 hores la Presidenta obre la sessió.
En primer lloc es demana als assistents si algú vol aportar vots delegats, no es lliura cap.
La Presidenta presenta als membres de la Junta.
A continuació, s’informa dels següents temes:
●
●
●
●
●

Procés electoral, com ha funcionat i que només s’ha presentat una única candidatura: la de la
Junta actual.
Què és l’Ampa?
Quins dies es reuneix: 1er i 3r dimarts de cada mes a les 19:30 hores. Obert per a tots els socis
que vulguin exposar algun tema, queixa, etc.
Tallers i Conferències que s’exposaran durant la presentació.
Es pregunta si és necessari llegir l’acta de l’Assemblea anterior, i els socis comenten que no és
necessari, per tant, es dona per llegida.

Seguint amb l’ordre del dia, la Presidenta sol∙licita la ratificació de la nova Junta, i els socis membres
assistents voten per unanimitat estar d’acord.
Es recorda que per tal de poder exposar tota la presentació, es deixen pel final de l’assemblea els dubtes i
qüestions.
A continuació, la Presidenta inicia la presentació:
●

Fites aconseguides al Curs 20132014
:
●

Reducció mitja del preu de la roba:

●

No s’apuja el preu 
existent al curs anterior i, addicionalment, s’aplicaran diferents
descomptes (depenent de la peça i la talla). 
Promig del 15%.

●

Manteniment del preu del material escolar:
Es manté el preu del material escolar malgrat de la pujada de l’IVA del 4 % al 21 %. En
general, doncs, s’aplicarà un 
descompte mig del 16%
.

●

Cost del llibres i llibretes:
3% de Descompte addicional per la compra del pack complert de llibres.
Educació Primària cal comprar obligatòriament el “pack inicial” de 
llibretes escolars
,
però si l’alumne en necessita 
més durant el curs NO es cobraran
, seran gratuïtes
(excepte en cas de pèrdua o mal ús).

●

Pagament fraccionat a Educació Infantil:
Els pares que ho demanin a l’escola, podran pagar l’import dels llibres en 
3 pagaments
fraccionats.

●

Tiquets de Menjador:
Els pares poden comprar un talonari de 10 tiquets de menjador (el qual abarateix el
cost del menú): 90 eur.

●

Nous Tallers / Sortides gratuïtes:
Aquest curs s’ha impulsat el 
1er taller de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) 
que
s’ha impartit als alumnes de 1r i 3r d’ESO. I s’ha finançat part d’una 
sortida d’Educació
Infantil (a tots els alumnes socis de l’AMPA).

●

Activitats en les que col∙labora l’AMPA:
● Festival de Natació, Viatge Eurodisney, Celebració Orles, Conferències i Tallers, etc...

●

Curs 20142015: Proposta d’activitats subvencionades per l’AMPA
:
●

●

●

Nous tallers pels alumnes:
● Menjar bé és divertit: 
Educació Infantil i Primària
.
● El Bosc Encantat (Taller Educatiu Emocional): 
1er i 2n de Ed. Primària
.
● Xarxes Socials i Mobbing: 
De 1er a 3er de l’ESO.
● Taller sobre el tabac: 
1er de l’ESO.
● Taller de Reanimació: 
1er i 3er de l’ESO i incloure a alumnes d’Ed. Primària
.
Fites en procés:
● Proposta: Tancament del carrer durant l’entrada pel matí a l’Escola.
● Nova web AMPA: 
Informació actualitzada i creació de bústia de suggeriments.
Canal online de comunicació amb les famílies.
● 12 Hores Bàsquet: 
Regal de la samarreta (amb el dibuix guanyador estampat)
a tots els participants.
● Marató TV3 (14/12/2014): 
Mercat solidari i activitats lúdiques pels assistents
(possibilitat de participarhi activament realitzant activitats).

Tancament Curs 20132014:
● La 
quota es de 24 eur/família
i no es pujarà aquest any.
●

Es detallen les partides de despeses a nivell de percentatges (42% Sortides i
Viatges, 31% Esports, 18% Festes i Celebracions, etc).

●
●
●

●

Es menciona la 
partida “Romanent – Prova Pilot de Reciclatge”: 784,35 eur, els
quals no s’inclouen dins el pressupost ja que es repartiran entre les famílies que han
participat en la prova pilot de reciclatge.
Es mostra el 
detall de partides del Curs 20132014 
i es pregunta si algun dels socis té
algun dubte, ningú té cap qüestió.

Pressupost Curs 20142015
: Es detallen totes les partides del nou pressupost i es proposa
gastar part del remenant del curs 20132014 en tallers pels alumnes de l’escola i encara i així
quedarà un sobrant de 3.000 eur (aprox).
●

Es remarca que existeix una partida de 
“Viatge a Itàlia Extra” que són diners que no es
van gastar l’any passat en aquests alumnes i que per tant, es guarden per gastar aquest
any en aquests mateixos alumnes.

●

De les partides detallades al pressupost, una mare pregunta en que va consistir l’any
passat la 
festa de 6è Educació de Primària
. La Presidenta detalla en que va consistir
la festa (mag, grup de música, vídeo dels alumnes, etc).

●

La 
proposta de la Junta es poder celebrar una festa en cada final de cicle.

●

El VicePresident (Rafael Lobo) planteja la 
possibilitat de que els pares puguin
suggerir activitats/celebracions que es poden fer pels alumnes de final de cicle.

●

La Presidenta (Maribel Sangenís) 
pregunta als pares assistents si aproven el nou
pressupost, aquest s’aprova per unanimitat.

Es finalitza amb 
qüestions i preguntes dels assistents
:
●
●
●

●
●
●

La Sra. Pilar Gaspà (Mare d’alumne de 2ºC d’Educació Primària) té varis dubtes.
Exposa que els temps d’entrada i sortida dels alumnes no és suficient, es fa
complicat l’accés a l’escola pels matins i la recollida dels nens per la tarda.
Per part de la Junta de l’AMPA es comunica que estem a l’espera de rebre
confirmació per part de l’escola sobre si l’Ajuntament del Barri i Guardia Urbana
aproven el tall del carrer pel matí. Aquesta possibilitat seria suficient per part dels
pares que representa la Sra. Pilar Gaspà.
Així mateix, proposa poder accedir a l’escola 5 minuts abans (és a dir, a les 8,15h).
Per part de la Junta, es comunica que totes aquestes propostes es comunicaran a
l’escola.
Indica que la hora de sortida, sobretot els divendres es molt complicada i es fa
difícil la recollida dels nens amb tanta gent. Planteja la possibilitat de fer la sortida a
través de les portes de cicles formatius, Dinamis o aprofitar la porta de P3 (que a
aquella hora està buida).

●

Pregunta si és cert que a partir de 5è d’Educació Primària els alumnes surten sols
de l’escola. Per part d’altres pares es confirma que és així, encara que existeix la
possibilitat de que l’alumne surti sol o es quedi dins de l’escola fins que arribin els
pares.

●

La Presidenta (Maribel Sangenís) informa com a nova fita aconseguida que els
alumnes que vulguin poden aprofitar aula que facilitarà l’escola per finalitzar deures,
treballs de grup, etc. Queda pendent de concretar a partir de quin curs estarà
disponible aquesta sala.

●

El Sr. Jorge Hernando (Pare d’alumne de 2n de l’ESO) informa que li va agradar
molt la conferència que van realitzar l’any passat els Mossos d’Esquadra sobre els
perills d’Internet, i que seria interessant repetirla aquest curs.

●

Així mateix, comenta que quan es torna obrir a la circulació el carrer per les tardes,
els pares i nens no són conscients i és perillós.
Altres pares exposen que és responsabilitat dels propis pares ser conscients de
que el carrer ja està obert.

●
●

Sr. Jorge Hernando comenta que la seva filla és esquerrana i sol∙licita la possibilitat
de tenir cadires per alumnes esquerrans, ja que en algunes aules d’activitat no hi
ha cadires adequades per aquests alumnes.

●

La Junta comunicarà a l’escola aquesta situació per tal que es pugui solventar.

●

La Sra. Flora Patón (Mare d’alumnes de 2n de l’ESO) comenta que el viatge a
Paris li sembla excessivament car i sol∙licita altres pressupostos o activitats extres
per recaptar diners i abaratir el cost. Així com la possibilitat de modificar les dates
del viatge. La Presidenta (Maribel Sangenís) informa que el calendari del viatge el
marca l’escola i l’AMPA no entrarà a modificar les dates.

●

El Sr. Alfredo Gracia felicita a la nova Junta pel treball realitzat, les propostes i les
fites aconseguides.

●

La Sra. Maribel Sangenís (Presidenta) comunica que hi ha canvi de tresorer, per
motius professionals el Sr. Albert Sorribes deixa el càrrec i la nova tresorera a partir
d’aquest curs serà la Sra. Flora García.

●

La Sra. Olga Borrás pregunta com comunicarse amb la Junta de l’AMPA i se li
informa
que
el
millor
és
a
través
del
correu
electrònic
(
info@ampaescolapalcam.com
) per tal de concretar un dia i així veure’ns per
comentar qualsevol tema/dubte.

●

Es dona per tancada l'assemblea a les 20:35 hores

