ACTA ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
i ASSEMBLEA
EXTRAORDINÀRIA
Bellaterra, 14 de novembre de 2017

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Ordre del dia de l'Assemblea Ordinària:
1. Lectura de l’ordre del dia
2. Informacions des de l’escola
3. Votació de l’acta de l’assemblea anterior
4. Presentació i debat de la memòria del curs
2016-2017 i balanç econòmic
5. Presentació i debat del projecte del curs
2017-2018 i pressupost econòmic
6. Votacions de la memòria d'activitats, projecte
d'activitats, balanç i pressupost

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRORDINÀRIA
Ordre del dia de l'Assemblea Extraordinària:
•

Presentació i aprovació del nous membres de
la Junta Directiva

Inici de l’Assemblea
L’Isidre dóna la benvinguda a les famílies i
donem per començada l’Assemblea a les 19.30
del dia 14 de novembre de 2017
1. Lectura de l’ordre del dia
Es presenta l’ordre del dia amb els temes a
tractar durant la reunió
2. Informacions des de l’escola
L’equip directiu de l’escola pren la paraula i ens
explica algunes informacions sobre el curs. En
primer lloc, explica que aquest any, el tema a
treballar com a escola UNESCO serà la
descoberta de l’altre. De moment, està en una
fase molt inicial del projecte. Els i les mestres
s’estan formant sobre aquest tema. Pretenen
lligar-lo amb el 40è aniversari de l’Escoleta (que
celebrem aquest any) i pren per objectiu
construir una escola més amable en tots els
sentits.
Un altre projecte que han iniciat enguany és la
millora de la ciència a l’escola. Han començat
treballant aquests temes amb algunes famílies
científiques de l’escola. Hi ha operativa una
primera comissió amb científics de diferents
àmbits. El cas és que el claustre va identificar
que tenia certes mancances en aquesta matèria,
sobretot en Tics, i volen posar-hi remei
implicant, de pas, les famílies dins la vida de
l’aula.
Concretament amb les Tics i amb la comissió
CTIC s’està treballant per introduir aspectes de
programació a l’aula. S’ha engegat una
col·laboració amb la UAB, a partir de que
estudiants de Grau dissenyen un projecte per
l’ús de l’scratch i per a dur a terme a l’aula.
S’informa que amb els diners que van sobrar de
quotes del curs anterior s’ha invertit en la
compra de taules per a les aules de 6è.

També hi ha hagut un ingrés extra a infantil (per
la gravació d’un anunci) que ha servit per
comprar taules abatibles per al parvulari.
En quant al tema de les infraestructures de
l’escola, s’assenyala que l’edifici està molt
deteriorat i que necessita més atenció per part
de les administracions. El tema de les goteres
està en procés de solucionar-se, s’ha inclòs dins
el pla de manteniment. També s’ha parlat que a
l’estiu s’obrirà la vorera del pati bosc. De les
grades es parla que el Departament d’Educació
de la Generalitat diu que té pressupostada l’obra
però que no se sap quan es podrà executar. La
taulada de fibrociment està confinada i per tant,
no n’és prioritària la retirada.
Es parla de la festa d’aniversari de l’Escoleta i es
demana la col·laboració de les famílies per
formar part de la comissió. Es reuniran a partir
del mes de gener.
3. Votació de l’acta de l’assemblea anterior
Es comenta de votar l’acta de l’Assemblea
anterior vist que no s’ha hagut de fer cap
esmena.
Es procedeix a la votació per a l’aprovació de
l’acta de l’Assemblea anterior i de l’ordre del dia.
S'estableix el quòrum en
Cadascuna d'elles amb un vot.

29

persones.

Votacions:
No
Abstenció
Sí

0
0
30

4. Presentació i debat de la memòria del curs
2016-2017 i balanç econòmic
Es presenta el resum de projectes i actuacions
dutes a terme durant el curs 2016-2017. Es
visualitza el power-point que resumeix les
actuacions descrites i que s’adjunta com annex
a l’acta.

La tresorera presenta la liquidació econòmica del
curs. S’annexa a l’acta el document presentat.
5. Presentació i debat del projecte del curs
2017-2018 i pressupost econòmic
L’Isidre explica el nou pla d’actuació pel curs 20172018 (segons document que també s’adjunta). Es
fan algunes puntualitzacions i/o valoracions:
•

•

•

•

•

•

Transport: actualment estem a l’espera que
es publiqui el nou Decret. Es parla que hem
d’estar atentes que tan aviat com surti, es
pugui estudiar quines aportacions s’han de
fer. La comissió de transport hi està atenta.
Presentació de la comissió escola de famílies:
Es presenta la nova comissió i s’explica que
pretenen dinamitzar un mínim d’una activitat
trimestral
Comissió d’infraestructures: des de la
comissió es fa una crida a la participació de
les famílies
S’explica amb detall la nova idea sobre la
gestió dels “microtemes”. Es tracta de poder
convidar a les famílies a participar en la
gestió d’algun petit tema o d’una petita acció
o actuació que impliqui una dedicació puntual.
Que no sigui necessària la participació a una
comissió o a les juntes.
Es parla de poder diluir les sessions de Junta
directiva i fer-ne una per trimestre (o sempre
que sigui necessari) i fer-les amb caràcter
obert a les famílies. És a dir, transformar les
reunions de junta directiva en assemblees de
famílies obertes a tothom.
Es parla de poder actualitzar els Estatuts de
l’Ampa i fins i tot, es proposa poder fer un
canvi de denominació. Passar a definir
l’associació com a AFA (Associació de Famílies
d’Alumnes) o AFI ( Associació de Famílies
d’Infants). Es parla que s’establirà un grup de
reflexió i es proposarà el canvi en una
assemblea extraordinària durant aquest curs.

La Susana, tresorera de l’entitat, exposa el
pressupost per aquest curs 2017-2018. S’adjunta el
pressupost com a annex a l’acta.

Es fan algunes puntualitzacions i/o valoracions:
•

•

•

S’enceta un debat entorn les comissions i
interessos que ens cobra l’entitat bancària. Es
parla que s’estudiarà alguna alternativa.
Es parla sobre l’estat de comptes del projecte
de la Biblioescoleta. Es planteja poder
mantenir l’aportació des del fons de l’ampa
fins a finals d’aquest curs i estudiar com
consolidar el projecte sense haver-ne de fer
ús per al proper curs. Haurem de plantejar
alguna alternativa per veure d’on hauran de
provenir la resta dels diners que hi hem de
posar com a Ampa i que ens demana la
Diputació de Barcelona. Potser caldrà acotar
la subvenció, buscar col·laboracions
econòmiques o algun tipus de mecenatge
No hi ha comentaris sobre l’increment de 5€ a
la quota escola

6. Votacions de la memòria d'activitats,
projecte d'activitats, balanç i pressupost

Es procedeix a votar la Memòria del curs 20162017. En aquest punt, estem amb un quòrum de
30 persones.

MEMÒRIA
Vots en contra:

0

5

Abstencions:

Vots a favor:

25

Es procedeix a votar el Balanç econòmic del
2016-2017

TANCAMENT
Vots en contra:

0

Abstencions:

5

Vots a favor:

25

Es procedeix a votar el Projecte 2017-2018

PROJECTE
Vots en contra:

0

Abstencions:

0

Vots a favor:

30

Es procedeix a votar el pressupost 2017-2018

PRESSUPOST
Vots en contra:

0

Abstencions:

1

Vots a favor:

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRORDINÀRIA
•

Presentació i aprovació del nous membres de
la Junta Directiva

Es planteja una nova composció de la Junta
Directiva de l’entitat en la que cessen la secretària:
Valentina Noyola i la vicepresidenta: Mercè Miralles.
Agraïm la feina feta durant el temps que han
dedicat a l’Ampa i les emplacem a retornar-hi quan
elles ho creguin convenient. I donem la benvinguda
a la nova secretària: Maria Teresa Gea i al nou
vicepresident: Isidre Royo.
Proposem la votació de la nova composició de la
Junta Directiva, que es vota en la seva totalitat:

29

JUNTA DIRECTIVA
Vots en contra:

0

Abstencions:

0

Vots a favor:

Sense més temes a tractar es dóna per
finalitzada l'Assemblea general de socis/es i
l’Assemblea extraordinària de l'entitat a les
21.55 hores del dia 14 de novembre de 2017

Marta Buxó Niñá
PRESIDENTA

Maria Teresa Gea Leiva
SECRETÀRIA

30

