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

D’ALUMNES DEL COL·LEGI SALESIANS DE SABADELL 

 CURS 2011-2012 

 

 

 

1.Informació del titular de l’escola. 

 

Carme Jalón agraeix a les famílies la seva assistència, important per a les 

persones de la junta i per respecte al seu  treball i dedicació  i cedeix el torn de 

paraula al president de la junta, donat que es tracta de l’assemblea de 

l’AMPA. 

 

 

2.Informació de la junta. 

 

Informació de la presidència  

José Luis Santamaría es dirigeix als presents agraint l’assistència als socis 

habituals i a les noves cares, que cada any s’incorporen. 

 

Es calcula que la participació mitja 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. 

 

El president explica el procediment  a l’hora d’aprovar l’acta. 

Aquest any,  per evitar perdre temps en la seva lectura  i allargar 

innecessàriament l’assemblea , s’ha entregat una còpia de l’acta als assistents 

per poder llegir-la abans i procedir a la seva aprovació.  

 

Es donen 10 minuts per llegir. 

S’aprova l’acta  per majoria  i signen dos dels assistents a l’assemblea del  curs 

2010-2011. 

 

El proper curs 2012-2013, s’han de convocar eleccions per renovar la junta 

directiva i com no sol passar que es presentin candidatures alienes a la junta, el 

que es fa habitualment i també el més coherent, és fer un relleu dels càrrecs 

dintre de la mateixa junta. 

 

Es presenten als assistents les noves incorporacions a la junta durant el curs 

passat, que assumiran la responsabilitat dels següents càrrecs: 

 

Maria José López ,responsable de la Vocalia d’Acollida i Ludoteca en 

substitució d’Esther Vallverdú. 
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Esther Martín, assumirà progressivament les funcions de secretaria que ara 

realitza Mari Carmen Godoy. 

 

Vanessa Pérez, Andrea Peralta i Susana Noguera assumiran la vocalia de festes 

 cel·lebracions en substitució de Felipe Santamaría que deixa la junta aquest  

curs. 

 

De les persones incorporades el curs passat: 

 

Javi Alfaro, per poca disponibilitat, encara no té cap funció definida i Mónica 

Genestar s’ha responsabilitzat de la vocalia de comunicació amb les famílies, 

a través del mail i  blog, a on podeu consultar totes les informacions 

relacionades amb la junta. 

 

José Luis Santamaría, Quique Peidro, Mari Carmen Godoy són membres de la 

junta des de fa 10, 12 i 11 anys respectivament i  des de fa anys intentem 

traspassar llurs càrrecs per fer una renovació generacional.  

 

La junta, encara que des de fora no s’aprecia,  realitza un treball important i 

voluminós en quant als diversos  àmbits en què es treballen. 

 

Hi ha moments puntuals que només amb els membres de la junta, costaria molt 

dur a terme les diferents tasques. Hauríem de deixar la nostra feina particular 

per dedicar a la junta el temps que realment requereix . I es poden realitzar per 

la col·laboració de les persones que participen en els actes i d’altres que 

s’ofereixen puntualment.  

 

Entre d’altres aspectes que caldria consolidar creiem que és necessari una 

persona que assumeixi la responsabilitat total de les subvencions. 

Fins ara aquesta tasca es realitza entre Mari Carmen, César i Jose Luís i encara 

que tots tenim molta voluntat, s’ha d’estar molt a sobre d’aquest tema, ja que 

els terminis de sol·licitud i justificació són curts i és molta la documentació que 

cal preparar, tant per sol·licitar com per justificar. 

 

3.Informació de les diferents vocalies 

Tresorer 

Responsable César Vega 

 

S’entrega el balanç del curs passat a tots els assistents. 

César, dóna les explicacions sobre el balanç anual.  

Durant les festes del curs hem aconseguit, amb la compra de les taules, un 

estalvi en el seu lloguer. Les taules com ja sabeu, seran amortitzables a llarg 

termini. 

 

Acollida: el preu del servei d’ acollida i ludoteca és simbòlic i cal revisar-lo. 

La resta de despeses estan controlades.  

 

Hi ha una partida d’ingressos de 10.499€€ i proposem eliminar-la del balanç 

perquè és una partida històrica arrossegada des de fa més de 10 anys i que es 

descarta totalment el seu cobrament. 
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Fa molts anys la gestió dels rebuts de l’ AMPA  i per descarregar feina a la 

junta, voluntàriament  la realitzava  l’escola .  

 

Es compta com a ingressos el que es cobra, abans es comptava l’emissió de 

rebuts.  

 

El balanç resta aprovat per unanimitat dels socis assistents. 

 

  

Casal d’estiu 

Responsable Jose Luís Santamaría 

S’ha cobrat una subvenció del casal 2010 i tenim una bestreta a l’espera de 

ratificar-se. S’ha pogut equilibrar el casal, que era més deficitari.  

 

 

Acollida i Ludoteca 

Responsable Maria José López 

 

S’informa de l’horari del dos serveis tant del d’ acollida com el de ludoteca i 

de les despeses de monitoratge. 

Durant els darrers quatre anys no s’han modificat els preus i s’ha afegit una 

nova monitora requerida per l’augment d’assistents.  

Cal aprovar una nova tarifa de preus, ja que els actuals són molt modestos.  

Els  preus que la junta ha valorat i que avui es presenten són els següents: 

 

Assistència diària:     2€ 

Assistència mensual 1r germà:  20€ 

Assistència mensual 2n germà  14€ 

 

Es continuarà aplicant el descompte del segon germà. 

 

S’aproven els preus, per unanimitat dels assistents, que s’aplicaran a partir del 

proper curs.  

 

 

Projecte reutilització de llibres 

Carme Jalon  ha parlat de la reutilització de llibres, el pioner i impulsor per 

poder dur a terme  aquest projecte va ser Felipe Santamaria. L’objectiu és 

l’estalvi i mentalitzar els nens/pares i professors de la conservació dels llibres per 

tal de poder-los reutilitzar i que tinguin una vida més llarga. 

 

Des de  3r primària ja es fa la reutilització de dos llibres per aula marcats com a 

tal i passen de curs en curs. A 1r i 2n de primària es passen llibres de lectura. 

Hi ha una comissió formada per professorat, direcció i AMPA que s’encarrega 

de revisar-los al mes de juliol. 

 

Cal tenir molt present, el fet de no barrejar conceptes: un tema és la 

reutilització i altra l’ intercanvi. 

 

Amb l’intercanvi de llibres la junta ofereix un espai  i actua d’intermediària 

entre les famílies per facilitar aquest traspàs dels llibres.  
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Hi ha famílies que sí es coneixen i d’altres que no, per tant d’aquesta manera 

tots tenim les mateixes possibilitats. 

Per realitzar l’intercanvi, es marquen  unes normes que sembla que no tothom 

respecta i que la junta per falta de temps i medis no pot controlar. 

 
 

 

Extraescolars 

Responsable Enric Peidro 

  

S’informa de les activitats extraescolars coordinades per l’AMPA 

 

Anglès 20 persones 

Teatre musical per a alumnes de la ESO un total de 10 alumnes.  

 

Es recorda que les activitats esportives les gestiona l’escola i que foren 

traspassades el curs passat donada l’existència d’un coordinador esportiu de 

l’escola (Alejandro) i per la impossibilitat actual de gestió d’Enric Peidro 

responsable d’aquesta vocalia, donat el volum d’activitats a coordinar. 

 

 L’AMPA iniciarà una nova activitat,  Dansa Bollywood, adreçada a adults.   

S’oferirà els divendres de 18:45 a 19:45H. 

 

 

3.Objectius AMPA 

En aquests moments el més important és que la feina realitzada fins ara i les 

fites aconseguides i els serveis que s’ofereixen a les famílies no es perdin  i les 

persones de la  junta directiva s’han compromès a mantenir-se en els seus 

càrrecs i dins la junta , per poder portar a terme un relleu generacional de 

forma tranquil·la i progressiva fins que les noves incorporacions  s’afianciin  en 

els seus càrrecs. 

 

4. Precs i preguntes 

Entre d’altres temes tractats, destaquem els més rellevants i els que van 

generar debat entre els participants 

 

-PARE: Què és aquesta aportació  (referint-se al balanç)i per què es paga a 

l’escola? 

-AMPA Històricament es fa per col·laborar en cobrir despeses d’ús de les 

instal·lacions i serveis per les diferents activitats. Si hi ha beneficis es paga sinó 

no. 

 

- PARE: Aprovechando que estamos en un colegio católico se debería evitar la 

aportación a la escuela por beneficios y derivarla a acollida-ludoteca. 

 

-AMPA: El colegio nunca ha presionado ni obligado a efectuar esta aportación 

dado que es “voluntaria “y cada ámbito del colegio,  tiene sus problemas, que 

en ocasiones no nos incumben ni nos transmiten por lo que se considera una 

aportación de buena voluntad ya que todos estamos en el mismo barco. 

 

-AMPA: A aquesta partida se li dóna aquest nom, però bé poden ser per 

inversions  en recursos didàctics, ordinadors, taules, cadires..etc temes  que 
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beneficien a un col·lectiu majoritari i no a un grup en particular. No cal perdre 

de vista que també es pot emprar per a desdoblament dins l’aula o altres tipus 

d’aportacions.  

 

-MARE: Els de quart primària no tenien els llibres per portar-los al l’escola, 

possiblement va ser un problema de comunicació amb el professor. 

-AMPA: Mirarem d’assegurar-nos que es passi la informació i la normativa a tots 

els professors. 

 

-MARE: Els llibres  que ens van passar aquest curs passat eren correctes, els 

d’aquesta any no he pogut aprofitar cap perquè estaven tots molt malament. 

-AMPA: No podem revisar llibres d’intercanvi , primer perquè el temps en què 

es donen i el que s’han de comprar els nous és molt breu, per falta de persones 

col·laboradores. S’haurien de revisar en temps record. Pràcticament en una 

nit. Si hi ha més col·laboradors es podria evitar que alguns, amb picardia, 

portin uns llibres en mal estat i s’emportin uns en bon estat aprofitant-se de la 

bona voluntat de la junta. En cas que fos així i es detectés al moment de 

l’entrega se’ls hi prohibiria tornar a participar en l’ intercanvi. 

 

-MARE.  Seria bona idea que als dinars de germanor es cobrés 1€ ja que no es 

paga res i els beneficis es podrien destinar al servei d’ acollida ja que qui porta 

els nens ho fa per necessitat. 

AMPA: Cada activitat s’intenta autofinanciar, no seria just repercutir el cost 

d’una activitat en l’altra i acollida i ludoteca ja tenen la seva financiació i 

preus molt ajustats. 

 

-MARE : Es podria donar  1 tiquet per controlar que els pares/mares que deixen 

als nens a la ludoteca/acollida no vagin a prendre el cafè. 

-AMPA: No es competència  de l’ AMPA ni de l’escola, controlar els pares, si 

paguen el servei no hi ha cap problema, cadascú és lliure d’utilitzar-lo amb la 

finalitat que vulgui i allà amb la  seva consciència i prioritats personals. 

 

-PARE: (A l’AMPA)Encara que pugeu el preu del servei d’ acollida i ludoteca no 

us amoïneu, no es cobra ni a al meitat del preu que es cobra a altres escoles. 

Uns 36€ mensuals. 

 

-PARE: El seu fill gran és usuari del servei d’ acollida i considera que fer-los sortir 

al pati a l’ hivern no està bé. 

- CARME JALÓN: A l’ hivern van a la biblioteca obligatòriament. Ara encara fa 

bon temps i el que surt es perquè vol, s’estimen més  jugar a futbol.  El farem 

entrar encara que costi. 

 

-PARE: La qüestió no és el que vol el nen sinó el que volen els pares. 

Possiblement tu voldries que aprofités per fer deures o estudiar i ell vol jugar. 

Acollida no és un espai d’estudi sinó com diu la paraula per ACOLLIR i donar 

un servei a les necessitats de les famílies. 

-CARME JALON Hi ha nens grans que no surten. 

 

 -MARE: L’any passat alguns pares van sol·licitar ampliar el servei de ludoteca 

fins a segon de primària. Aquest curs com tenien dubtes es va sol·licitar l’aula 

d’estudi. 
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-AMPA: La ludoteca continua ampliada fins a segon, poden anar-hi els 

alumnes i la monitora en té constància. L’aula d’estudi està destinada als 

alumnes de 2n 3r i 4rt. És competència de l’escola, la petició arriba a través de 

l’ AMPA i es transmet a l’escola. Va començar el dimecres 23 amb pocs 

participants. 

 

 

-MARE: Què comporta formar part de la junta? Quantes reunions es fan? Es pot 

ser col·laborador puntualment.  

AMPA: Les col·laboracions com s’ha comentat  abans, son necessàries per 

moments puntuals com dinars o festes. Realment es necessita complementar  

la junta amb persones  que s’engresquin i agafin responsabilitats fermes com 

les noves incorporacions. 

La reunió mensual no és el més important, perquè no té sentit venir a la reunió i 

no treballar ,  per normativa s’ha d’assistir. 

Són importants les guàrdies els divendres tarda a la sala de l’ AMPA ja que és 

una manera de curtir-se i conèixer el funcionament i atenció a les famílies. 

 Moltes gestions les duem a terme des de les nostres respectives feines, com és 

evident, tots treballem i tenim les nostres responsabilitats. 

Treballem  per l’ AMPA  perquè tenim inquietuds personals i creiem en el que 

fem però tot això significa dedicació, responsabilitat i pensar que es treballa 

per temes generals no per interessos particulars i per col·laborar amb l’escola . 

 

-MARE: No hi ha  més gent perquè ja ho feu bé vosaltres. 

-AMPA: GRÀCIES 

 

-PARE: Activitats extraescolars. Per què no es valora que, per  15 minuts, hem 

de venir a buscar els nens per entrar a l’activitat. Proposo pagar un monitor per 

aquest temps. 

-AMPA no és fàcil ni econòmic contractar un monitor només per 15 minuts. El 

més factible es parlar-lo amb el mateix monitor de l’activitat, però això 

encarirà el preu. Unes famílies ho necessitaran i altres no, fet que repercutirà en 

totes. 

-PARE: Aquest curs es va mirar i era molt car, de moment anem tirant gràcies a 

la espontaneïtat d’altres pares que es van oferir als pares que no podien. 

-AMPA: Aquest problema al segon any a l’escola ja està superat, sempre hi ha 

pares disposats a donar un cop de mà, avui per tu demà per mi. 

 

Al finalitzar l’assemblea s’ ofereixen 3 mares col·laboradores. 

 

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

positives finalitza l’assemblea a les 19:25h. 

 

I signen en senyal de conformitat 

PRESIDENT      SECRETARIA 

 

 

 

Jose Luís Santamaría Hernández   Mª Carmen Godoy Andreu 

 

I dos socis assistents a l’assemblea 


