
                                                 
                                                                                                                                                               

ACTA 
DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (AGO) 

DE L'AMPA SALESIANS DE SABADELL 

CURS ESCOLAR 2013-2014 

 

PENDENT D’APROVACIÓ PER AGO DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2014 

 

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

 

DIA:  Divendres 22 de Novembre de 2013 

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 i informació sobre les obres previstes 

per adequació de les noves aules. 

3. Informació de la presidència i vocalies. 

4. Presentació de l’estat de comptes. 

5. Proposta de destinació de la partida pressupostària extraordinària en benefici 

de l’escola per infantil, primària i secundària. 

6. Precs i preguntes. 

 

 

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. De totes formes, 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 de 22 de novembre de 2013. 

 

 

2. Intervenció de la direcció de l’escola i informació sobre les obres previstes per 

adequació de les noves aules. 

 Carme Jalon, com a directora de l'escola, pren la paraula i agraeix a l'AMPA  la seva 

col·laboració. 

 

 S'informa als pares i mares assistents sobre les remodelacions i obres que s'han de produir a 

l'escola, fent referència al que es va explicar al setembre a les reunions d'inici de curs.  No 

serà fins el proper curs que, el cicle inicial  de primària es traslladarà a la primera planta  de  

l'edifici de les salesianes. Des de la inspectoria salesiana s'ha donat el vist i plau  i, finançarà 

les obres que s'hagin de fer per poder adequar els espais corresponents. Les aules  que 

queden buides a l’edifici de l’escola gran serviran per ampliar l’aula de  música,  la de 

plàstica i 2 aules per l'ESO. Per tal de poder atendre millor als alumnes de secundària, cada 

matèria tindrà una aula fixa. 



 

 Breu esment dels grups FEAC, que enguany són força nombrosos. S'informa de la segona 

trobada durant la propera setmana. 

 

 La direcció informa de les diverses mostres de solidaritat en les que l’escola participa: 

 El dia 15 de desembre l'escola col·labora amb la Marató. 

 Participació en la cAMPAnya d’Origamis 

 Col·laboració amb Filipines de  l’ONG VOLS. 

 CAMPAnya d’espelmes per recaptar fons. 

 Recollida roba 

  

 S’informa de les dificultats econòmiques que presenten algunes famílies, tot i que es veu una 

petita millora. 

A nivell de retallades l’escola es va mantenint, hi ha el mateix nombre de vetlladores per les 

necessitats educatives específiques, però hi ha més nens que presenten aquestes 

especificitats (sobretot en P3). 

 

 Es presenta com a novetat la venda del xandall de l’escola per mitjà d’internet. 

  

  

3. Informació de la presidència i vocalies. 

Es calcula que la participació a l'assemblea és d'unes 33 persones, que representen el 8’57 % 

dels associats. 

 

 Es fa una breu presentació dels membres que formen la Junta i de les diferents vocalies. 

 

El president anima a les famílies assistents a que exposin les seves inquietuds i que aportin  

idees, que posteriorment es comentaran a les juntes. 

 

S’informa de les activitats extraescolars que s’ofereixen: 

 Les esportives les porta l’escola i en concret l’Alejandro i, en el cas del  bàsquet s’ha 

hagut d’anular l’activitat per manca d’alumnes. 

 Les extraescolars que ofereix l’AMPA són les d’anglès, pintura i bollywood. També en 

l’etapa de la ESO  el teatre musical, on la propera setmana es farà la  presentació. I 

l’activitat de  fang  que es realitza durant l’últim trimestre pels alumnes d’infantil. 

S’esmenta la voluntat d’intentar repartir les extraescolars entre els diferents cicles, tot i 

que en el cas d’anglès hi ha 3 alumnes i es  manté per donar-li continuïtat. En pintura 

18/19 alumnes i 34 en  bollywood. 

 

La Vocalia de comunicacions a través del blog informa del dia a dia, per mitjà de la WEB de 

l’escola. 

 

En quant al CASAL, la persona responsable és la Jenny. S’intenta mantenir els preus ajustats 

en benefici de les famílies, però en definitiva, és deficitari. Aquest curs passat hi ha hagut 

menys nens, en total  92 alumnes durant el mes de juliol i 16 al setembre. 

Es depèn molt de la subvenció que atorga la Generalitat. 

Es manté la col·laboració entre el Centre Juvenil i La Sala, de fet els monitors són de La 

Sala. 

 

En quant a l’acollida fa 2 anys que es va aprovar una pujada de preus, aconseguint reduir el 

desequilibri que hi havia, per poder així mantenir l’activitat. 

 



S’informa de les activitats organitzades per part de l’AMPA durant el curs anterior, 

l’objectiu de les quals és que les famílies i els nens es puguin relacionar fora de l’espai 

escolar. Aquestes van ser: 

 La Mola amb 100 participants. 

 La Paella amb 500 participant. 

 La calçotada amb 400 participants 

 El sopar de Mª Auxiliadora amb 700 participants 

 

També s’informa sobre la col·laboració de l’AMPA en el Sant Jordi que s’organitza en el 

barri, en la cavalcada de l’ambaixador del dia 28 de desembre  i en la jornada de  Portes 

Obertes de l’escola. 

 

Intervenció d’alguns assistents respecte al tema de no haver d’anar a recollir als nens a 

l’escola d’infantil i donar-els-hi el berenar, quan realitzen una activitat extraescolar. Susana 

Callado exposa que, juntament amb altres famílies, van pactar amb la professora per no 

haver d’anar a recollir als seus fills, previ pagament. El José-Luis també ofereix aquesta 

opció de pactar amb el professor quan sorgeix la necessitat. Les famílies expressen l’opció 

de que les monitores d’acollida puguin recollir els nens que fan les activitats de bàsquet, 

futbol i taekwondo a l’escola gran . Es conclou dient que es comentarà a l’escola, doncs 

l’Eva ho havia fet amb anterioritat. 

 

 

4. Presentació de l’estat de comptes 

Hi ha benefici tot i que l’objectiu és l’equilibri, però és complicat acabar l’any a zero. 

La millora quantitativa en l’acollida ha afavorit els números. 

La resta de partides continuen com el curs anterior. 

En el Casal hi ha hagut menys nens, que ha implicat menys ingressos però, a la vegada, 

també menys despeses. Per prudència, es comptabilitzen les subvencions quan es cobren, 

així doncs, aquesta partida correspon al curs anterior. 

El compte socis, aproximadament són 380 no arriben als 400,  es manté estable. Hi ha baixes  

que es compensen amb les noves incorporacions. 

Els ingressos obtinguts  pel sopar de Mª Auxiliadora serveixen per pagar la música, i per 

amortitzar la compra de les taules i cadires. S’haurà de destinar alguna partida per poder 

arreglar carros i taules ja que necessiten reparacions, no les cadires que es troben en bon 

estat. 

 

En quant a les col·laboracions, s’han fet entre d’altres:  

 Revisions mèdiques (segon de primària i primer d’ESO).  

 Conferències per pares d’infantil, primària i ESO. 

 Xerrades pels alumnes d’ESO per part de Gerard Guerra. 

 L’assegurança d’accidents. 

 Regalets pel Tió 

 Inflables, xocolatada, master class de Bollywood, obsequis pels participants el 

dia de portes obertes 

 Tallers que s’organitzen per Sant Jordi. 

 Cavalcada ambaixador.  

 Llenya per la paella i calçotada. 

 Col·laboració amb els alumnes de 4t. d’ESO, comprant material per les diferents 

activitats que organitzen per recollir diners pel viatge de fi de curs.  

Material que romandrà a l’escola pels propers cursos. 

 



Per últim, tenim la partida d’aportació a l’escola, en concepte de manteniment de les 

instal·lacions que fem servir, tant per extraescolars, com acollida o casal i que com cada any 

proposem que sigui de 2000 euros (per tot l’any anterior).  

 

Respecte al balanç:  

 Mobiliari: són les taules i cadires.  

 Equips procés d’informació: correspon a dos ordinadors que es van comprar per 

tresoreria, secretaria i vocalies. 

  Les amortitzacions corresponen a dos exercicis del mobiliari. Els ordinadors encara 

no s’han començat a amortitzar. 

 A l’actiu circulant, per prudència, no posem l’import de la subvenció del casal fins 

que es cobri. 

 Els deutes a curt termini corresponen a factures pendents de pagar a l’escola. 

 

 

5. Proposta de destinació de la partida pressupostària extraordinària en benefici de 

l’escola per infantil, primària i secundària 

Hi ha una excedent en la partida de bancs (31.000,-€), es tracta d’una acumulació produïda 

durant anys. No es pot repartir entre els socis perquè es tracta d’una  entitat sense ànim de 

lucre, a més a mes, hi ha una  clàusula en els  Estatuts que estableix  que els diners en cas de 

dissolució de l’AMPA  reinverteixen a l’escola. 

Proposem destinar una partida extraordinària a despeses concretes que reinverteixin en la 

millora de l’escola i en benefici dels alumnes. En principi res concret, però s’ha de decidir si 

es pot disposar entre 15.000 o 20.000 euros en fer aportacions extraordinàries a l’escola. Es 

podrien destinar a: 

 Megafonia del pati de l’escola d’infantil. 

 Armariets pels alumnes de la ESO. 

 Millores al menjador d’infantil. 

 Material per adequar les noves aules. 

 

Per part de l’AMPA es remarca el fet que el diners invertits repercuteixin en els diferents 

nivells (infantil, primària i secundària). 

 

Finalment, s’aprova aquesta  partida extraordinària per un import de 20.000 euros.  

 

 

6. Precs i preguntes. 

 

En referència a la partida extraordinària, una mare planteja posar un aparell per l’aigua 

(osmosis) i destinar diners en aquesta partida. 

Una altre mare de  P3 comenta que es fa un bassal enorme quan plou a la porta de la sala 

rodona d’infantil. Carme Jalon intervé dient que  ja s’han demanat pressupostos. 

Un pare proposa posar un terra de goma al pati d’infantil  perquè hi ha alumnes que cauen. 

També es planteja el fet de treure o modificar el sorral que hi ha al pati d’infantil, doncs 

diuen que és la causa de la caiguda dels nens. Després de cada pati una mare diu que 

s’escombra el pati. 

Una mare demana qui és qui ha d’aprovar la partida a la qual anirà destinat l’excedent. 

S’exposa que es tenen en compte les opinions i suggeriments de les famílies, però que la 

decisió final de a quina partida es destinaran o invertiran els diners correspon a la Junta, 

previ pressupost i aprovació en les reunions que es fan mensualment. 

 

Respecte a l’extraescolar de natació, els pares comenten que el mecanisme  que utilitza el 



club de natació no els hi agrada. Històricament els pares hi eren presents als vestuaris, però 

davant l’abús, es va optar per uns carnets ( 3 ó 4 pares hi poden accedir) que és el sistema 

que funciona actualment. S’ha d’informar millor segons els pares per part del club de 

natació. Aquest any va venir a informar la Dolors Manchon. Un pare insisteix en que no va 

quedar clar. Una mare proposa canviar de club de natació. 

 

 

Es parla de la possibilitat de fer una borsa de treball mitjançant un taulell d’anuncis d’ofertes 

i demandes. Un pare comenta la possibilitat d’aprofitar el blog per fer això. 

 

 

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

finalitza l’assemblea a les 19:00. 

 

 

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     ESTHER MARTIN 

PRESIDENT EN FUNCIONS AMPA           SECRETÀRIA AMPA  


