
                                                
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE 

MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI SALESIANS DE SABADELL 

ANY 2016 

 

PENDENT D’APROVACIÓ PER AGO DEL 10 DE MARÇ DE 2017 
 

 

Es convoca assemblea en el dia, hora i lloc indicats: 

 

DIA:  Divendres 4 de març de 2016 

LLOC:  Sala d'Audiovisuals 

HORA: 17:15 en primera convocatòria 

17:30 en segona convocatòria 

 

 
     

ORDRE DEL DIA 
 

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

 2. Intervenció de la direcció de l’escola. 

3. Informació de la presidència i les vocalies. 

4. Exposició de l’estat de comptes i el balanç de l’any anterior. 

5. Informacions del projecte de canvi de l’acollida a l’escola petita. 

6. Informacions del projecte de millora de la convivència. 

7. Precs i preguntes. 

 

 

Aquest curs hi ha dues assemblees ja que no es poden tancar balanços per cursos, sinó 

anualment,  per adaptar-nos a la nova normativa fiscal. A partir de proper curs  l'assemblea es 

farà durant el mes de març. 
 

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

L'acta de l'assemblea anterior s’ha publicat a la web de l'AMPA perquè tothom hi pugui tenir 

accés. També s’ha penjat als panells d'informació de les dues escoles.  

Es reparteix l’acta als assistents per a la seva lectura. Un cop finalitzada la lectura s'aprova l'acta 

i és signada per dos dels assistents a l'assemblea ordinària del 4 de març de 2016. 

 

 

2. Intervenció de la direcció de l’escola. 

La senyora Carme Jalon, com a directora de l’escola, ens informa sobre les dues xerrades que es 

faran coincidint amb l'entrega d'informes; tema: La Salut. 

 

El taller d'educació emocional ja s'ha iniciat, hi ha dos tallers per curs i gairebé tots els cursos ja 

l'han fet. Es tracta de reconèixer i aprendre a gestionar les emocions. 

 

Novetat sobre el xandall, petita variació, amb el nou logo institucional de salesians. Al xandall 

es canvia la banda taronja per vermella i es canvia el logo. A la bata, canvi a la butxaca. 



Respecte els mòbils, hi ha preocupació a l'escola per alguns esdeveniments, l'edat dels alumnes 

que tenen mòbil va baixant, no és l’aparell en sí sinó l'ús que se'n fa. La propera setmana hi ha 

una xerrada pels alumnes de la ESO, per part dels mossos d'esquadra. 

 

3. Informació de la presidència i les vocalies. 

No es fa cap aportació. 

 
4. Exposició de l’estat de comptes i el balanç de l’any anterior. 

S'ha d'aprovar el balanç de l'any 2015. S'adjunta el balanç 

Es fa una petita explicació de les partides que formen part del balanç. 

Aquest any s’ha començat a fer l’impost 347. 

A partir d’ara la comptabilitat la portarà una gestoria.   

L'estructura de balanç s'intentarà mantenir. A cada etapa s'intenta que hi hagi inversions; que tots els 

cicles  es vegin beneficiats de les quotes de l'AMPA. 

 

5. Informacions del projecte de canvi de l’acollida a l’escola petita. 

Hi haurà obres a l'escola petita, des d’ infantil a segon de primària, ja que es un trasbals fer l'acollida a 

l'escola gran. Hi ha dues opcions: fer el trasllat sense més i sense fer cap obra, o bé aprofitar que hi ha un 

espai a P5 que està lliure. La idea és fer una sala polivalent que repercutirà a tota l'escola, i poder 

utilitzar-la per fer altres activitats, ja que hi ha diners a l'AMPA per poder invertir. L'escola ha proposat 

que fem obres i podem fer aquesta sala invertint diners per part de l'AMPA. Es farà ludo i acollida matí i 

tarda. Es guanya un espai. 

 

El senyor Josep Antoni com a sots director exposa aquesta proposta: possibilitat de tenir un espai més 

ampli i guanyar un espai per altres tasques, com biblioteca. Tirar paret i fer ludoteca amb grades perquè 

seguin els nens, l'altre part dels passadís es farà servir també com a menjador, serà el doble del que 

tenen. Aquí guanyarem l'espai de la ludoteca per les aules de primària, es guanya un espai per 

extraescolars i durant el dia per dinàmiques diferents a l'horari escolar. Es poden guanyar possibilitats si 

es fa el trasllat ben fet. Ens demanen el suport econòmic de l’AMPA. Quedaria una sala polivalent molt 

ben aprofitada (hi ha un passadís que es guanya) es guanyen uns 75-80 metres quadrats. 

 

Intervé el president de l’AMPA, el senyor Cesar Vega exposant la proposta: la idea de l'AMPA seria fer 

una aportació de 15000 euros a l'escola, perquè puguin fer l'obra. Es demana l'opinió dels assistents. Una 

mare comenta que li sembla correcta. Intervé un pare. 

S'aprova el pressupost dels 15000 euros per unanimitat dels membres assistents. 

 

 

6. Informacions del projecte de millora de la convivència. 

S'ha engegat aquest any i es vol fer de manera continuada. Aproximadament tindrà un cost de 3000 euros 

l'any. Ho diregeix l’Associació SEER. Es demana l'autorització dels membres assistents. 

És un projecte vivencial. El dia 26 d'abril es farà la propera sessió per pares, és complementari  a lo que 

ja es fa a l'escola.  

 

La directora Carme Jalon intervé: s’ha mantingut una trobada amb  el claustre de primària i secundària, i 

els diferents equips de tutors han tingut una trobada també amb les psicopedagogues; prèviament reben 

material i eines perquè ho puguin dur a terme a l'aula. Els tutors romanen a l'aula observant com 

s'apliquen aquestes dinàmiques. 

 

El projecte consisteix en un pack d'hores: 3 sessions per cada classe, reunions amb els tutors i 

l'acompanyament per cada curs i les sessions que hi ha pels pares. 

 

Els assistents per unanimitat aproven o estan d'acord amb la continuïtat d'aquest projecte. 

 

7. Precs i preguntes. 

Una mare te una qüestió per a la directora Carme Jalon, doncs la seva filla és celíaca, i darrerament té 

trastorns per consum de gluten, i es queda a dinar a l’escola. Carme revisarà els menús, doncs per 



acumulació podria donar-se el cas a la carn. 

El volum de nens amb al·lèrgies a l'escola cada cop és més gran. 

Es convida a les famílies a fer propostes. 

 

 

 

 

 

I sense cap més incidència i amb un ambient de col·laboració i aportacions positives finalitza 

l’assemblea a les 18:20 

 

Signen l’acta en senyal de conformitat dos socis assistents a l’assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM I DNI       NOM I DNI 

 

 

 

 

 

 

I els representants de la junta,           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESAR VEGA COELLO    ESTHER MARTIN GRIMA 

              PRESIDENT AMPA           SECRETÀRIA AMPA  

 


