
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA                          

14/12/2011 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

2. Presentació de l’estat de comptes 

3. Aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2011-12 

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’estatuts de l’AMPA 

5. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva 

6. Informació sobre activitats extraescolars 

7. Precs i preguntes 

 

Assistents: Nila Nielsen, Olga Freixa, Ma José López Manzano, Rosa Ma Ortiz 

Zamorano, Gerard Stutje, Carolina Trincheria, Ma Jesús Jamgarta 

Hernandez. Ma Dolores Torres Calderon, Gala Kovina, Joan Romero, Rachid 

Fakh, Bernardo Corral Raposo, Yoana Trancon Vega, Maria Àngels Estaban, 

Marc Ventura Oller, Cristina Freixa i Bódalo, Ovidi Alum Gelabert, Cristina 

Valls i Jubany, Rafael Adony Gonzalez Velásquez, Manuel Garcia Sotillo, 

Juan Martínez Ruiz, Karla Maritza Mairena i Salvador Duran Juan. 

 

Comença l’assemblea a les 21:00 hores, amb un total de 25 assistents. 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 

- Vots a favor d’aprovar l’acta anterior: 19 

- Vots en contra: 0 

- Abstencions: 1 

 

 



2. Presentació de l’estat de comptes  

Salvador Duran explica cadascun dels conceptes que figuren a l’estat de 

comptes. 

Votació de l’estat de comptes de l’AMPA: 

- Vots a favor: 19 

- Vots en contra: 1 

- Abstencions: 2 

 

3. Aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2011-2012 

Salvador Duran explica el pressupost i la Ma José López fa alguns 

aclariments sobre l’aportació a l’escola. 

Maria José López demana quina part del pressupost es voldria retallar en 

cas que els cobraments no siguin els esperats. Es proposa disminuir la 

subvenció a les excursions. 

Votació del pressupost pel nou curs: 

- Vots a favor: 25 

- Vots en contra: 0 

- Abstencions: 0 

 

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’estatuts de l’AMPA 

Maria Àngels Esteban proposa posar als nous estatuts que les famílies 

paguin en funció del nombre de fills. Ens comprometem a consultar-ho a la 

FAPAC i afegir-ho si és possible. 



Votació de la modificació d’estatuts: 

- Vots a favor: 24 

- Vots en contra: 0 

- Abstencions: 1 

 

5. Ratificació de càrrecs de la Junta Directiva 

Per substituir a la Sra. Flàvia Fernandez en el càrrec de tresorera es 

presenta el Sr. Salvador Duran: 

Vots a favor: 25 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

6. Informació sobre activitats extraescolars 

Ma José López informa que s’havien ofertat moltes activitats però només 

han sortit futbol, bàsquet per 3r i 4t, guitarra, teatre i grup coral. 

 

7. Precs i preguntes. 

Marc Ventura proposa que les quotes de les extraescolars siguin diferents si 

les famílies tenen la quota domiciliada o si paguen per codi de barres. 

Joan Martínez proposa utilitzar la banca ètica per l’AMPA. Salvador Duran es 

compromet a informar-se’n i veure si es poden oferir les mateixes facilitats 

de pagament a les famílies. 



Joan Romero demana que es facin bonus de menjador de 5 o 10 serveis per 

famílies que utilitzen el servei eventualment. Ma José López informa que 

l’AMPA no gestiona el menjador i es compromet a traslladar el suggeriment 

a direcció. 

Joan Romero pregunta si les activitats extraescolars es poden engegar a 

mig curs si hi ha prou alumnes inscrits. Se li informa que les llistes estan 

obertes tot l’any i que si a mig curs hi ha prou alumnes es poden engegar 

sense cap problema. 

Carolina Trincheria proposa augmentar la quota de manteniment dels llibres 

reutilitzats. Rosa Ortiz explica que aquesta quota és comuna per totes les 

AMPA. 

Olga Freixa explica que l’escola ha demanat a l’AMPA que la subvenció 

d’aquest any serveixi per equipar l’aula de música. 

Joan Martínez proposa que busquem fórmules diferents a les convencionals 

per fer millores, per exemple que les famílies que puguin facin aportacions 

per millorar l’aula de música o buscant alternatives al menjador gestionat 

pel Consell Comarcal amb preus abusius, per exemple buscant un 

restaurant local que ofereixi aquest servei. Carolina Trincheria proposa 

estudiar la possibilitat que els nens puguin portar el seu propi menjar. 

Maria Àngels Esteban proposa una quota de l’AMPA flexible, que hi hagi un 

mínim i que les famílies tinguin opció a fer una aportació més gran. 

Ovidi Alum proposa demanar les adreces electròniques a les famílies que en 

tinguin per passar avisos i estalviar en telèfon. 

Joan Romero proposa buscar anunciants per la revista. 

S’ofereixen com a pares voluntaris per suport a activitats de l’AMPA la Maria 

Àngels Esteban i Joan Martínez. 



Maria José López informa que el nostre centre ha estat escollit Centre de 

Referència a Catalunya per la lectura i expressió escrita. El punt dèbil del 

centre és l’anglès. 

Joan Martínez pregunta si hi ha algun pla per detectar alumnes superdotats. 

L’AMPA no en té constància. 

Salvador Duran i Ma José López informen que aquest curs es va intentar 

ofertar una activitat extraescolar d’anglès amb nivell elevat però no es va 

trobar cap acadèmia interessada. 

Carolina Trincheria pregunta si l’AMPA té informacions sobre la possibilitat 

de fer jornada intensiva. Maria José López explica que tots els centres de 

Blanes s’han posat d’acord per promoure la jornada intensiva i es preveu 

que al gener es passarà la informació a les famílies i es farà una votació. 

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:50h. 

 

Signatures: 

 

 

Ma José López       Olga Freixa 

Presidenta        Secretària  

 


