
 
 

ACTA  DE  L’ASSAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE  L’ASSOCIACÓ  DE  MARES  I  PARES  D’ALUMNES  DE 
L’ESCOLA PALCAM. 

 

SESSIÓ NÚMERO:001/2016 

CARÁCTER : ORDINARI. DATA :25 D’OCTUBRE DE 2016 

HORARI: DE 19:30h A 21:00h 

Lloc: Escola Pàlcam, al carrer Rosalía de Castro 32, Barcelona. 

 

Membres de la Junta assistents:  

Maribel Sangenís, Presidenta 

Rafael Lobo, Vicepresident 

Flora García: Tresorera 

Agueda Ribalta, Vocal 

Mònica Farreras, Vocal 

Gemma Manzano, Vocal 

Miquel Ordobàs, Vocal 

Pere Riera, Vocal 

Cristina Jené, Vocal 

 

Asistencia de socis : 38 

Ana Aranda, Secretaria de la Junta, no pot assistir a l’Assemblea per malaltia, i en el seu lloc pren nota de 
l’Acta, Gemma Manzano, també vocal de la Junta. 

Sonia Serra, vocal de la Junta, tampoc pot assistir per un viatge de feina. 

 

ORDRE DEL DIA 

‐ Memòria d’activitats del curs anterior. 
‐ Liquidació pressupostaria del curs anterior. 
‐ Presentació d’activitats i pressupost per al present curs i aprovació si s’escau. 
‐ Noves incorporacions a la Junta 
‐ Preguntes I suggeriments:  
         ‐Incorporació nous membres a la Junta de l’AMPA 
        ‐ Quota Menjador / Escolarització vs Descomptes per les convivències. 
        ‐ Obres de piscina  
        ‐ Gestió d’altres incidències / queixes 
 

 



 
 

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. 

La Presidenta presenta als membres de  la  Junta  i  informa 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… 

 

A continuació, la Presidenta inicia la presentació: 

  Representació de l’AMPA : Es detalla quina és la situació/representació actual de la Junta en tots el cicles 
educatius. S’informa que hi ha una plaça disponible, tema que es tractarà posteriorment. 
 

  Fites aconseguides en el curs 2015‐2016: 
 
‐Pagament fraccionat dels llibres en tots els cursos. 
‐Pagament per VISA dels llibres y de totes les activitats proposades per l’escola (excursions…) 
‐Per aquelles famílies nombroses, en el menjador, el tercer fill pagarà només un 50% de la quota. 
‐Tallers realitzats : es segueixen realitzant els tallers de Ressucitació Cardiopulmonar i tenim l’oportunitat de 
gaudir d’una xerrada molt interesant del Sr. Víctor Küppers. 
 

  Activitats  en  les  que  col∙labora  l’AMPA:  Aquest  any  com  a  novetat  es  pagarà  parcial  o  totalment  una 
sortida a cada curs de primària, de 1er a 5e d’Educació Primària. A 6e d’Educació Primària ja es paga la festa 
de Fi de Curs.  
 

  Curs 2016‐2017: Proposta d’activitats subvencionades per l’AMPA: 
‐ Proposta de tallers pels alumnes:  
         ‐ Menjar be és divertit: Educació Infantil i Primària. 
         ‐ Tallers de Reanimació Cardiopulmonar: 3er de ESO i Ed. Primària. 
         ‐ Nous tallers plantejats a l’escola que estan a l’espera de la seva aprovació final. 
         ‐ A petició d’alguns pares hi haurà xerrades sobre les xarxes socials i els seus perills. 
Aquestes  son  propostes  que  fa  l’AMPA,  la  decisió  final  és  de  l’escola,  depenent  de  l’agenda  pròpia  i  les 
activitats programades. 
 
‐ Altres: 

o Conferencia de: PILAR BENITEZ: dirigida a les mares com a motor de la família. 
o Conferencia de: CARLES VENTURA: els adolescents com a present i futur de la societat. 
o Marató  TV3:  (18/12/2016): Mercat  solidari  i  activitats  lúdiques  pels  assitents.  Els  diners 

obtinguts es donen a la Marató de TV3. 
o Cursa  Palcam:  Aquest  any  és  el  30º  aniversari.  En  el  2017  s’intentarà  impulsar  la  cursa 

Dorsal Zero, que ja es va iniciar al 2016, on tot el que es recull es dóna a Càrites. La Junta 
està pendent d’una  reunió amb  la Fundació de “La Caixa” per  intentar aconseguir  suport 
considerant la Cursa com una cursa solidaria 
 

  Tancament Curs  2015‐2016:  Es mostra  el  detall  de partides del  curs  i  es pregunta  si  algun dels  socis  té 
algun dubte.  Ningú té cap qüestió. 

 

 



 
 
 
 

  Pressupost Curs 2016‐2017:  
 

Es decideix augmentar de 24  a 26 euros la quota anual i per família dels socis de l’AMPA per tal de 
poder  subvencionar més  activitats  als  alumnes  i  a més  cursos.  Els  socis  no  tenen  cap  qüestió  al 
respecte. 
 
Es  detallen  les  partides  del  pressupost  per  aquest  curs,  on  hi  ha  com  a  novetat,  un  import  de 
1.000€  per  subvencionar  una  sortida  per  a  cada  curs  des  de  1er  a  5e  de  Primària  ,  raó  que  fa 
augmentar l’import de les despeses 

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

 

 Es finalitza amb qüestions i preguntes dels assistents: 
 

‐ Es  pregunta  als  assistents  si  algú  està  interessat  en  formar  part  de  la  Junta  de  l’AMPA,  ja  que 
actualment hi ha 1 vacant i s’han rebut 3 sol∙licituds per formar part de la mateixa. 
 
Finalment  a  l’Assemblea  es  presenten  dos  candidats  :  MARTA  PEREZ  (1er  Educació  Primària)  i 
HUGO ROLDAN ( P3.Educació Infantil). Cadascú es presenta davant dels assistents i es vota.  
 
Els membres de l’AMPA s’abstenen de votar i deixen que siguin els assistents qui decideixin.  
 
Hi ha 8 vots a favor de Marta Pérez i 15 vots a favor de Hugo Roldán, així que per majoria queda 
escollit HUGO ROLDAN com a nou membre de la Junta. 
  

‐ Piscina:  Fa unes setmanes es van rebre a l’AMPA varis e‐mails de queixa pel retràs en les obres de 
la piscina nova, la qual encara no està acabada i l’escola segueix cobrant a les famílies  una quota 
per aquesta activitat (que no es realitza). Després de remetre aquestes queixes a l’Escola perquè ho 
gestioni,    finalment  l’Escola  decideix  no  passar  cap  més  rebut  per  aquesta  activitat  fins  que  la 
piscina  estigui  acabada  i  retornar  el  que  ja  s’ha  pagat  des  de  l’inici  del  curs.  S’enviarà  aquest 
comunicat a les famílies en breu. 
 

‐ La Sra. Mireia Soria ens pregunta quines son les activitats que fan els nens a l’hora de piscina a la 
classe. Es transmetrà aquesta pregunta a l’escola.  
 

‐ La  Sra.  Asun Montero  es  queixa  de  la  falta  de  comunicació  entre  l’Escola  i  els  pares  en  temes 
importants com per exemple, les obres de la piscina.  
 

La  Sra.  Montero  pregunta  quan  s’ha  efectuat  a  l’escola  l´últim  simulacre  d’evacuació.  Aquesta 
pregunta  la  transmetrem  a  l’escola  perquè  encara  que  s´assegura  que  l´Escola  evidentment 
compleix el protocol que marca  la Generalitat, ningú  recorda el dia exacte en que  té  lloc aquest 
simulacre.  
 

‐ La Sra. Roser Peiró demana utilitzar altres centres amb piscina (gimnàs Dir o Martinenc) per suplir 
la piscina de l’escola fins que no estigui acabada. 
 



 
 
 

 
‐ La Sra. Susana de Mora posa en coneixement de l´Assemblea les actuacions de l’escola vers el seu 

fill. Es un cas que ja està en mans de l’Escola i d´ Inspecció. 
 

‐ La  Sra.  Isabel  Velasco  planteja  que  els  pares  tenen  la  sensació  que  a  les  estones  de  pati  hi  ha 
moltes baralles i que els mestres o monitors encarregats de vigilar no actuen. Els nens diuen que 
a  aquestes  estones  els  monitors  estan  amb  el  mòbil  o  estudiant.  Diuen  que  el  personal  hauria 
d’estar escollit millor i l’AMPA els informa que son monitors amb titulació expesa per fer aquestes 
funcions.  I  pregunta  si  és  pot  saber  quin  és  el protocol  per  part  de  l’Escola  per  detectar  casos 
d’assetjament escolar entre els nens per no haver d’arribar a Inspeccions i que els casos prenguin 
més importància. 
 
La Sra. Velasco planteja el tema de l’accés del mòbil a l’escola. Diu que s´hauria de regular  l’ús del 
mòbil en el centre escolar.  A principis de curs els professors de ESO van explicar la normativa del 
centre  ón  no  es  permet  l’ús  del mòbil  a  l’hora  del  pati,  però  que  els  nens  expliquen  que  sí  que 
l’utilitzen. 
La  Sra. Maribel  Sangenís  informa que  en  un  principi  existia  aquesta  prohibició  si  no  era  per  fins 
educatius, però hi ha una nova normativa de la Generalitat ón no es pot prohibir  l’ús del mòbil a 
l’Escola.  
El  Sr.  Rafael  Lobo  comenta  que  a  les  hores  de  pati  ,  hi  ha  un  tema  delicat  pel  que  fa  als  drets 
d’imatge del menors, en relació a l’ús dels mòbils quan es prenen imatges per part d’altres menors, 
i que s’ha de tenir en compte.  
Alguns dels pares assistents recolzen tots aquests punts de vista de  la Sra. Velasco amb les seves 
pròpies intervencions. 
Donat que és un tema de interès general es traslladarà aquesta inquietud a l’escola. Es un tema que 
s’ha de mirar més extensament amb la normativa a la mà i amb l’Escola. 
 

‐ La Sra. Marta Pérez indica que les hores de pati no són lectives i hauria d’estar regulat l’ús del mòbil 
durant aquestes estones, perquè son lúdiques.  
 

‐ La Sra. Mónica Farreras explica als assistents que a partir d’aquest any a  les hores del pati hi ha 
noves normes d’actuació per reconduir als nens a jugar de diferent manera. 
 

‐ Una altre tema que es comenta és pel menjar de  l’Escola:   es parla que  la qualitat del menjar ha 
baixat  i que els nens ja no el troben tant bo com l’any passat.  
L’escola  ofereix  la  possibilitat  a  tots  aquells  pares  que  ho  sol∙licitin  de  poder  visitar  el 
menjador/cuina de l’Escola. Una alumne de 2n Primària ( assistent a l’Assemblea) intervé afirmant 
que el menjar de l’escola està molt bo i es pot repetir tot el que es vulgui. 
 
 
Finalitza el torn d´intervencions i es dona per tancada l’assemblea a les 21:00 hores.  

 

 

 
 

 

 

 


