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ACTA 

DE L’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES 

D’ALUMNES DEL COL�LEGI SALESIANS DE SABADELL 
CURS ESCOLAR 2010-2011 

 

 
Jose Luís Santamaría com a president de la junta obre l’assemblea donant la paraula  a 
la direcció del  col�legi. 

 

Informació de l’escola 
 
Carme Jalón s’adreça als presents indicant la importància de l’ assistència a l’assemblea 
en deferència a les persones de la junta i al treball voluntari que desenvolupen i ens 
informa dels següents temes. 
  
  
 ●Es la primera vegada des de la fundació de l’escola que no hi ha un titular 
 salesià, és la 3a escola de la inspectoria en que aquest càrrec recau en un 
 titular laic. 
 Al centre continuen vivint les persones de la comunitat salesiana que 
 s’encarreguen de la gestió de la  parròquia i s’incorporen 3 persones més que 
 realitzen la seva tasca a altres centres. 
 Jose Luis Navarro es el titular del Centre Juvenil que el dinamitzen de forma 
 voluntària 30 nois i noies joves en la seva majoria  ex alumnes.  
 
 ●Projecte reutilització de llibres.  
 S’ha rebut la resolució d’atorgament de la subvenció i s’han comprat llibres per 
 valor de 3195.75€ 
 
 ●PELE 
 S’ha rebut també una subvenció del Projecte experimental de llengües 
 estrangeres per valor de 2000€ que s’ha invertit en llibres i que té una  durada  de 
 3 anys amb el requisit de formació d’un professor/a en aquest cas la realitzarà 
 Yola Batikk, professora d’infantil. 
  
 ●ESO  Idioma anglès. 

Durant la setmana del 7 a l’11 de març  i per primera vegada, es va realitzar una 
estada a Londres per millorar la  llengua anglesa. Aquesta iniciativa part del 
departament de llengües estrangeres. 
Han  participat 28 alumne de 4rt d’ ESO acompanyats per dos professores. La  
dinàmica s’ha basat en allotjament a cases particulars, classes al mati i visites 
culturals a les tardes.  

 
 ●Infraestructura. 
 S’han adequat les aules d’ ESO amb projectors i pissarres digitals. 
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Informació de la presidència 
 
El president agraeix l’assistència a les 42 persones presents a la sala . 
 
Es procedeix a realitzar una lectura ràpida de l’acta de l’assemblea anterior i a la seva 
aprovació, signant en senyal de conformitat dos socis presents a la sala. 
 
Es presenta a Mònica Genestà que va entrar a formar part de la junta i portarà a terme 
les tasques de creació d’un blog i el seu manteniment. 
El seu càrrec es sotmet a votació i queda ratificat. 
 
Informació de les diferents vocalies 
 
 ●Tresoreria, responsable: Cesar Vega 
 S’entrega còpia del balanç econòmic a tots els assistents . 
 Es donen les explicacions pertinents  i es procedeix a la seva aprovació. 

S’ha passat la primera quota de l’ APA i s’han retornat alguns rebuts dels que es fa 
un seguiment i de vegades son les mateixes famílies les que s’adrecen a la junta 
per fer-lo efectiu.  
El percentatge d’ impagats està per sota del 10%. 

   
 ●Activitats extra escolars, responsable: Enric Peidro. 
 Actualment la junta gestiona les activitats no esportives . 
 Incidències a ressaltar a l’activitat de rítmica infantil a on s’han produït menys 
 inscripcions que en anys anteriors degut a que moltes nenes han marxat  a realitzar 
 aquesta activitat al pavelló d’esports.  

Totes les activitats es mantenen amb el mateix  percentatge d’inscrits, a  destacar 
dibuix i pintura a on des de fa un parell d’anys s’han desdoblat els nens en horaris i 
edats degut al gran nombre d’inscrits i a la continuïtat dels alumnes .  

 L’èxit d’aquesta activitat es deu principalment al caràcter pacient de la 
 monitora i al seu alt grau d’implicació. 
 
 ●Acollida i Ludoteca: responsable Esther Vallverdú. 
 A principis de curs es detecta que a partir dels dimecres s’incrementa el  nombre 
 d’alumnes i es decideix reforçar el servei amb una nova monitora. 

S’ha rebut la subvenció del servei d’ acollida que es justifica principalment amb el 
salari de les monitores i compra de material lúdic . 

 Aquest servei es va crear per donar suport a les famílies i de moment es manté el 
 preu  sense increments. 
  

Encara hi ha famílies reticents a complir la normativa d’horaris. L’escola obre les 
seves portes a les 8:45h i es considera que si un alumne accedeix al centre abans 
d’aquest horari està fent ús del servei  d’ acollida , encara que estigui al pati ja 
que hi ha una monitora responsable per vigilar. 

  
 ●Casal d’estiu. Responsable Jose Luis Santamaria. 
 Com sabeu des  de fa anys el casal  l’organitzen els monitors del centre  juvenil . 
 Participen una mitjana d’uns 100 alumnes de P-3 fins a 6è de primària. 
 Aquest estiu i sota petició d’un gran nombre d’alumnes s’ha fet extens a 
 primer d’ ESO. 
 Els casal com la resta d’activitats  es un servei que dona  suport a les famílies i 
 s’intenta mantenir  el servei sense increments considerables . 
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 No es pretén obtenir beneficis si no donar un servei de qualitat i alhora un salari 
 digne als monitors. 
 
 ●Festes i celebracions. Felipe Santamaria 
 Aquest curs com ja coneixeu, es celebra el 50è aniversari de l’Obra Salesiana de 
 Sabadell pel que totes les activitats es realitzaran conjuntament amb tota la 
 comunitat Salesiana. 
 Com ja es va informar a l’anterior assemblea l’ajuntament ha limitat el préstec  de 
 taules i cadires fet que  suposa  llogar-les  amb el conseqüent cost econòmic. 

La junta va valorar la possibilitat de realitzar una compra de taules i cadires que 
quedarà amortitzada en el transcurs de dos anys considerant l’estalvi del lloguer i 
augmentant el preu dels tiquets del sopar de M. Auxiliadora per a que nomes 
recaigui en els assistents i no en el pressupost total de l’associació. 

 
 ●Reutilització de Llibres.  Felipe  Santamaría. 
 Com ja ha comentat la direcció, s’ha rebut la subvenció amb el que s’ha donat el 
 punt de partida al projecte que tindrà una durada de 4 anys. 
 S’inicia amb dos llibres per aula escollits pel professorat i revisats per la direcció i 
 per un grup de pares/mares col�laboradors. 

Paral�lelament també funciona l’ intercanvi de llibres  amb la resta dels llibres que 
es poden reutilitzar  . 
L’ APA actua d’ intermediària entre les famílies i cedeix un espai per a deixar els 
llibres amb unes condicions aprovades entre totes les persones de la comissió i que 
es fan públiques juntament a la circular que indica les dates. 
Si cap família té alguna observació a fer preguem sigui a qui correspongui i a on 
correspon, no directament a les mares col�laborades. 
Generalment aquest tipus de queixes deriven d’una mala informació. 
 
 

OBJECTIUS APA 
 

Aconseguir noves incorporacions que assumeixin responsabilitats per fer renovació de 
junta, assumint la junta actual, el compromís de continuïtat fins que aquestes persones  
es situïn en els càrrecs . 
A principis de curs van presentar la seva candidatura 8 mares d’infantil i actualment 6 
d’elles ja formen part activa de la junta. 

 
 

PRECS I PREGUNTES  
 

Entre d’altres temes sorgits destaquem els més rellevants i els que van donar lloc a debat. 
 
●Una sòcia assistent recrimina la despesa destinada a la compra de taules i cadires 
i qüestiona la gestió de la junta. 
 
-Per part de la junta es puntualitza que la proposta es va presentar a l’assemblea 
anterior i que les decisions es prenen amb criteri i segons demanda i en aquest cas 
no es pot limitar l’assistència als dinars per manca d’infraestructura.  
 
-Altres persones assistents valoren que s’han de respectar aquestes decisions 
consensuades donat que s’entén que la junta actua amb responsabilitat i en el 
cas de desconfiança, qualsevol associat pot presentar la seva candidatura, de fet 
fa anys que ho demanen. 
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- La mateixa persona manifesta que no pot comprendre com la junta té capacitat 
de convocatòria per dinars i festes i en canvi tant poc èxit en la convocatòria de 
l’assemblea. 
 
-La junta respon que ells son els primers sorpresos malgrat que no decebuts, si no fa 
anys que haguessin desistit de continuar treballant pel bé dels nostres fills i que 
encara que no es un consol és un problema comú a totes les AMPAS. 
 
Creiem que els socis no son prou conscients o no estan prou informats de les 
gestions que realitza un AMPA i de les seves funcions i competències. 
 
Una major aportació d’idees i recolzament en els projectes en els que es treballen 
ens beneficiaria a tots ja que moltes iniciatives  no es poden portar endavant per 
manca d’aquest recolzament que pugui garantir un bon funcionament i 
continuïtat. 
 
S’explica el procediment de convocatòria d’una assemblea:  
 
- Els nous pares que s’incorporen a l’escola tenen coneixement al mes de maig a  
la primera reunió que tenen a l’escola, a la que també assisteixen representants de 
la junta per presentar-se i explicar el funcionament. 
- Quan es programa el calendari escolar, al consell escolar es marca el dia de 
l’assemblea i s’inclou al projecte educatiu que l’escola distribueix entre les famílies. 
- Un mes abans es publica al full informatiu fins que 15 dies abans de l’assemblea  
es publica l’ordre del dia al full informatiu i a la web. 
- Es penja la informació a totes les portes de l’escola, tant d’infantil com de 
primària. 
- Personalment els membres de la junta conviden als pares/mares que hi ha al pati 
a pujar a la sala d’audiovisuals. 
-S’ha canviat varies vegades l’horari de l’assemblea i finalment es decideix  fer-la a 
les 17:15h i un divendres , valorant  que els pares estan al pati amb els nens, que 
dona temps a donar el berenar  i que a l’endemà no es laborable per la majoria. 
-Es facilita l’assistència amb el servei de ludoteca gratuït fins a finalitzar 
l’assemblea. 
 
La junta convida a aquesta persona a que realitzi les seves aportacions amb noves 
idees amb les que poder  tenir més poder de convocatòria. 
 
La junta manifesta que els socis que no assisteixen generalment tampoc 
transmeten queixes a la junta fet que fa pensar que s’està d’acord en la majoria 
dels temes que es gestionen  i que si hi ha cap problema a títol personal es resolt 
amb qui correspon . 
 
-La resta d’assistents coincideixen en una manca d’interès o de desinformació ja 
que la informació arriba a tothom. 
 
●Es torna a plantejar el tema dels preus dels xandalls i de les botigues que els 
distribueixen i de si s’han mirat proveïdors per abaratir els preus , aconseguir una 
millor qualitat o bé que l’ APA s’encarregui de la seva distribució per evitar 
intermediaris. 
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La junta replica que el curs passat es va presentar un pare voluntari per realitzar les 
gestions de contacte amb nous proveïdors i donada la demanda es va convocar 
una reunió de junta extraordinària a on es van acordar unes normes d’actuació . 
 
-S’acorda que donada la infraestructura actual de la junta és impossible assumir la 
compra i distribució dels xandalls, requereix de molt temps que no tenim, de fer 
una gran inversió en stock i d’un espai d’ emmagatzematge i punt de venda del 
que tampoc es disposa i entrar en temes legals d’activitats i bens ganancials que 
tampoc estan disposats a assumir si no s’incorpora una comissió que garanteixi 
assumir aquestes competències amb responsabilitat i continuïtat. 
 
-Es marquen uns preus màxims i mínims obtinguts de les comparatives amb els 
preus d’altres escoles. 
Aquest pare presenta verbalment tenir un parell de contactes  i finalment per un 
tema laboral es desmarca de la junta quedant aquest tema a l’aire. 
L’acta dels acords d’aquesta reunió està a disposició dels socis  que vulguin 
consultar-la. 

 
●Una mare assistent es dirigeix a la direcció del col�legi pel malestar en quant al 
funcionament del servei psicopedagògic fet que genera el debat de 2 persones 
amb la direcció de l’escola. 
La comunicació amb les famílies consideren que es la mínima i que s’ha d’insistir 
molt per poder mantenir una reunió que moltes vegades no arriba. 
 
-Una d’elles manifesta la seva negativa a que el seu fill torni a ser avaluat per la 
persona que s’encarrega de l’etapa de secundària qüestionant la seva 
professionalitat. 
 
-Altre de les assistents s’afegeix al debat manifestant el coneixement de queixes 
d’altres famílies, transmets a través de terceres persones, no com a part implicada. 
 
-La direcció del centre manifesta que fa anys aquest servei si que possiblement era 
deficitari pel que es va demanar col�laboració a l’ APA per poder reforçar-lo a 
nivell de personal i hores. 
Des de fa 3 anys aquest servei funciona exclusivament per detectar casos i 
atendre als nens i a les famílies que el sol�liciten  i es considera que ha millorat molt. 
 
-La junta aclareix que en molts anys a penes 3 famílies s’han adreçat a la junta en 
referència a aquest tema i es van traspassar  dins de l’àmbit de la privacitat a  la 
direcció , donat que el servei d’assessorament psicopedagògic es competència 
de l’escola.  
-L’experiència ens fa pensar que la majoria de les famílies que necessiten d’aquest 
servei s’estimen més mantenir-lo dins de l’àmbit familiar que no compartir-ho amb 
desconeguts. 
- D’igual manera que es prenen altres decisions si tinguéssim una base dels usuaris 
socis que consideren que el servei pateix de mancances o que es millorable, es 
podria valorar un estudi formal . 
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●Es pregunta a l’escola per la normativa del centre en quant a sancions i 
avaluació a secundària. 
 
La direcció indica hi ha un reglament de règim intern i una normativa que es 
segueix i que s’entrega i es fa signar als pares a l’ inici de cada curs. 
 
●Una de les mares presents també planteja el tema d’instal�lar  taquilles a l’ ESO 
per poder deixar els llibres i  evitar que els nens vagin carregats amb tant pes a les 
motxilles i retreu a la junta la falta d’interès per aquest tema que ja havia 
manifestat directament a la sala de l’ APA. 
 
-La junta respon que des de fa anys es sensible a aquest tema ja que tots som 
pares i que s’ha treballat en ell, demanant pressupostos a diferents empreses 
distribuïdores molt abans que ella presentés la proposta . 
-Que es va plantejar la possibilitat d’assumir el cost i amortitzar-les amb un lloguer 
anual dels nois interessats i posteriorment cedir-les a l’escola. 
-Que es van valorar espais i normes d’ús i la proposta es va tractar amb  la direcció 
amb el compromís de plantejar-lo a  inspectoria i/o oferir alternatives . 
 
-La direcció aclareix que com alternativa i des de l’ inici de curs tots els tutors van 
comunicar als alumnes que es podrien deixar els llibres a l’aula. 
 
-La mare respon que a la classe del seu fill no s’ha passat aquesta comunicació. 
 
- Altre mare assistent,  indica que la seva filla va a la mateixa classe i que si s’ha 
donat la informació. De fet la seva filla fa temps que els deixa. 
 
L’ explicació de la direcció es que hi ha problemes d’espai i a més que cap escola 
salesiana hi han taquilles a l’ ESO. 
 
La junta explica que no ha obtingut recolzament de les famílies per incidir més 
sobre aquest tema , possiblement si que es parla al pati però no es el lloc indicat ja 
que la proposta formal no arriba . 
Totes les peticions son escoltades i tractades en junta.  
 
●Es demana la possibilitat d’ampliar la ludoteca fins a 2n primària. 
La junta creu que no hi ha cap problema i que s’ha de comentar amb la monitora 
responsable . 
 
●Es planteja al responsable d’extra escolars canviar el dia i/o hores de rítmica 
d’infantil ja que possiblement s’inscriurien més nenes. 
També es proposarà i parlarà amb la monitora per saber la seva disponibilitat 
horària. 
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I sense cap més incidència finalitza l’assemblea a les 20h. 
 
 
 
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,  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Jose Luís Santamaría Hernandez  M. Carmen Godoy Andreu 
President      Secretària 
 
 
 
 
 
 

A Sabadell , 19 de novembre de 2010  
 


