
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE 
PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI SALESIANS DE SABADELL

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels estatuts adaptats a la normativa vigent.

1. Aprovació dels estatuts adaptats a la normativa vigent.
El president de l’AMPA, José Luís Santamaría, pren la paraula i indica que els 
estatuts han estat adaptats a la normativa vigent, és a dir, noves tecnologies, 
gènere masculí i femení. 
Es procedeix a fer la votació i s’aproven els nous estatuts.
En  aquest  moment  es  constitueix  la  nova  Junta,  i  s’explica  que en  cas  de 
disol·lució de la Junta, els diners que quedessin serien entregats a l’escola per a 
la seva gestió.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES 
D’ALUMNES DEL COL·LEGI SALESIANS DE SABADELL

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

DIA : Divendres  23 de Novembre de 2012
LLOC : Sala d’audiovisuals 
HORA : 17:15h  en primera convocatòria

17:30h en segona convocatòria

DIA : Divendres  23 de Novembre de 2012
LLOC : Sala d’audiovisuals 
HORA : 17:30h  en primera convocatòria

17:45h 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.
4. Exposició de l’estat de comptes.
5. Informació de les vocalies.
6. Renovació dels càrrecs de la junta directiva.*
7. Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
Fa dues setmanes que l’acta de l’assemblea anterior es va publicar al web de 
l’AMPA per tal que tothom que hi estigués interessat la pogués llegir.  De la 
mateixa manera, també es va procedir a penjar-la als panells d’informació de 
les dues escoles. De totes maneres, es decideix repartir 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 del 2012-2013.

2. Intervenció de la direcció de l’escola
Carme Jalon, directora de l’escola, pren la paraula i agraeix l’assistència dels 
diferents pares i mares que hi són presents i també agraeix l’AMPA per la seva 
funció i per la seva col·laboració en aspectes com FEAC. La directora demana 
tres persones voluntàries per al concurs de fotografia per al proper dimecres: 
una persona per a infantil, una per a primària i una altra per a secundària.

3. Informació de la presidència 
Es  calcula  que  la  participació  a  l’assemblea  és  d’unes  38  famílies,  que 
representen  el  8%  dels  associats,  normalment  als  dinars  de  germanor 
participen una mitjana de 500 persones , són incongruències que no acabaran 
amb la nostra il·lusió.

Als assistents se’ls hi fa entrega d’un tiquet per tal que no hagin de pagar el 
servei de ludoteca dels seus fills o filles, per al dia de l’Assemblea.

Es fa un resum del funcionament de les activitats extraescolars no esportives 
que són les que organitza l’AMPA, ja que les esportives les gestiona l’escola 
directament.

S’informa als assistents que la junta de l’AMPA està treballant en la possibilitat 
de  crear  una  comissió  que  s’encarregui  de  dur  a  terme  un  intercanvi  dels 
uniformes esportius de l’escola. Es demana la col·laboració de les persones que 
estan presents però ningú mostra el seu interès en participar.

4. Exposició de l’estat de comptes
S’entrega el balanç del curs passat a tots els assistents.
César dóna les explicacions sobre el balanç anual.



Casal: tot hi haver cobrat una subvenció ha estat deficitari. Aquest fet es deu al 
fet que les subvencions cada cop són de menys quantia. 
El  darrer  any no es van poder  incorporar  una sèrie  de factures del  casal  a 
temps i aquest any s’ha obert una partida pressupostària per a aquest fet.

Acollida i extraescolars: amb la pujada de preu d’aquest servei durant aquest 
curs s’ha pogut reduir el dèficit que s’havia produït en els darrers anys.

Maria  Auxiliadora:  s’ha  produït  un  superhàbit  pel  fet  de  cobrar  uns  diners 
simbòlics per l’ús de les cadires i les taules. D’aquesta manera s’està contribuint 
a cobrir l’amortització de les cadires i les taules.

Aportació a l’escola: César explica que, com cada any, s’ha fet una aportació 
econòmica a l’escola per les despeses de l’ús de l’escola que es fa durant el 
casal  i  les  activitats  extraescolars  (serveis  de  llum,  aigua,  neteja,  materials 
diversos,...)

Despeses bancàries:  aquest any s’ha produït més devolucions de rebuts que 
ens  cursos  anteriors  i  aquest  fet  ha  suposat  un  augment  en  les  despeses 
bancàries del compte de l’AMPA.

Col·laboracions: l’AMPA al llarg d’aquest curs 2012-2013 ha fet les següents 
col·laboracions de caire econòmic a l’escola:

- Equip de música per al Centre Juvenil
- Revisions mèdiques a segon de primària i primer d’ESO
- Despeses  per  a  les  diferents  festes  organitzades  per  l’AMPA:  llenya, 

activitats de la Jornada de Portes Obertes
- Assegurança d’accidents
- Tanques  instal·lades  davant  la  porta  de  l’escola  d’infantil  i  davant  la 

porta del teatre
- Educador Salesià que ha fet una sèrie de xerrades més dinàmiques amb 

alumnes de tercer d’ESO

Queda aprovat l’estat de comptes.

5. Informació de les Vocalies
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
S’especifica el nombre de participants a cadascuna de les activitats:
Dibuix i pintura: 15 inscrits, anglès 10 inscrits a primària i 12 a educació infantil, 
Bollywood: 20 mares inscrites i es comenta que si hi hagués més demanda es 
podria  crear un segon grup,  fang: aproximadament  uns 20 infants  inscrits  i 
teatre musical: 4 persones inscrites.

ACOLLIDA I LUDOTECA
Pren la paraula Maria José López i explica que el funcionament d’aquest servei 
és el correcte i puntualitza que l’assitència a l’acollida (matins) és correcte però 
que la de la tarda (ludoteca) ha disminuït.



COMUNICACIÓ
Aquest curs s’ha començat a utilitzar el web per a penjar documentació com 
actes, estatuts i s’ha vist que funciona bé d’aquesta manera.

FESTES
Vanessa informa que el nivell de les festes organitzades per l’AMPA ha mantigut 
el nivell  que en els darrers anys i  informa que aquest any hi ha hagut 470 
assistents a la paella.

6. Renovació dels càrrecs de la junta directiva
L’actual president, José Luís Santamaría, informa als assistents que aquest any 
toca renovar la junta directiva de l’AMPA. La Junta actual va presentar i fer 
públiques les seves candidatures. No hi ha hagut cap altra candidatura que s’hi 
hagi presentat.
Càrrecs de la Junta actual:
President: José Luís Santamaría
Vicepresident: Enrique Peidro
Secretària: Mari Carmen Godoy
Tresorer: César VEga

Es procedeix a renovar els càrrecs. S’aprova la nova junta amb els nous càrrecs 
que són els següents:
President: César Vega
Vicepresident: Vanessa Pérez
Secretària: Esther Martín
Tresorer: Raquel Escuín
Vocalies: Mònica Genestar, Susana Noguera, Maria José López, Judit Montllor, 
Sonia Marín, Esther Lleonart, Joan Manel Márquez, Jenny Ruiz i Xavi.
S’anima als assistents a involucrar-se i participar activament en les activitat de 
l’AMPA ja que l’AMPA som tots.

7. Precs i preguntes
PARE: Aquest curs es paguen 3€ per les instal·lacions informàtiques i no ha vist 
que s’hagin instal·lats nous ordinadors al centre.
DIRECCIÓ: Carme Jalon explica que s’han instal·lat els projectors a les classes 
per a poder treballar amb les pissares digitals.

PARE: Aquest any es paguen 5€ també. Per a què són aquests diners?
DIRECCIÓ: Carme Jalon explica que aquests diners també s’estan destinats a la 
instal·lació de projectors i pissares digitals a totes les classes ja que es tracta 
d’un material molt car.

MARE: En quina fase està el projecte de tenir ordinadors individuals.
DIRECCIÓ:  Carme Jalon  comenta  que en aquests  moments  aquest  projecte 
està aturat.



MARE  DE  P3:  M’agradaria  tenir  més  informació  per  part  de  l’escola  dels 
continguts que s’estan impartint a classe.
Carme Jalon pren nota d’aquesta petició.

I sense cap més incidència i  amb un ambient de col·laboració i  aportacions 
positives finalitza l’assemblea a les 19:15h.


