
                                                
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIAC IÓ DE 
MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI SALESIANS DE S ABADELL 

CURS ESCOLAR 2016-2017 
 

Es convoca assemblea en el dia, hora i lloc indicats: 
 
DIA:  Divendres 10 de març de 2017 
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. Informacions de la direcció de l’Escola. 
3. Informació de la presidència i les vocalies de l’AMPA. 
4. Exposició de l’estat de comptes i el balanç de l’any anterior. 
5. 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. 
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 10 de març de 2017. 
 

2. Intervenció de la direcció de l’escola. 
La directora Carme Jalon agraeix l'assistència a les famílies i als membres de l'AMPA. 
Comenta diferents temes i novetats del curs actual. Respon diferents preguntes fetes pels assistents.  

 
3. Informació de la presidència i les vocalies. 

El nombre d'assistents a l'assemblea és de 20 persones, part de les quals formen part de la Junta de 
l'AMPA. 
La Presidenta l'AMPA, Vanessa Martin es presenta als assistents i fa un resum dels diferents àmbits 
on la Junta es present com al Consell Escolar, COSS entre d’altres intervencions en altres reunions i 
grups de treball de la comnuitat i el barri. 
Breu presentació dels diferents membres de la Junta de l'AMPA que hi són presents a l'assemblea. 
Invitació a les famílies a formar part de l'AMPA i a  participar en la vida de l'escola en les reunions 
dels dilluns de cada mes. 
Som unes 350 famílies les associades a l'AMPA. 
 
Extraescolars de l'AMPA. 
Tot i que oferim i coordinem les activitats juntament amb l'escola, les que portem directament des de 
l'AMPA són les considereades no esportives, les esportives són  gestionades directament l'escola 
mitjançant l'Alejandro. En aquests moments tenim en funcionament: anglès, fang, dibuix i pintura, 
bollywood, Zumba (últim trimestre) i robòtica. 
Intentem organitzar activitats per infantil, primària, ESO i pares, però on tenim menys èxit és a ESO. 
Aquest curs tenim: 

• D'anglès infantil:   alumnes. 
• D'anglès primària:  alumnes dividits en 2 nivells. 
• De dibuix i pintura:  alumnes. 
• De Bollywood:  mares repartides en 2 grups. 



• De Zumba: 
• De robòtica:  alumnes dividits en 2 grups. 
• De fang:    alumnes. 

 
Comunicacions. 
Posem a disposició de totes les famílies el blog, on poden trobar totes les informacions i actualitat de 
l'AMPA. Es pot accedir directament des de la web de l'escola a l'enllaç de l'AMPA. També tenim 
Facebook. 
Acollida/Ludo. 
Aquest curs hem tingut una mitja de 50  nens a l'acollida i 15 a la ludoteca, com a fixes. 
Amb els preus actuals, els ingressos arriben a cobrir els costos, tot i que s'han de mantenir dues 
monitores. 
Aquest curs s’ha fet efectiu el trasllat de la ludoteca a l'escola petita. Els servei d’acollida a partir de 
tercer de primària continuarà a l'escola gran.  
Actes socials. 
L'objectiu d'aquests actes festius i sortides és que les famílies trobin un moment i lloc adequat per 
relacionar-se, i que els alumnes també es puguin relacionar fora de l'horari escolar. 
La pujada a la Mola amb unes 80 persones, la calçotada i paella amb 400 persones i el sopar de Mª 
Auxiliadora amb 850, dóna una idea de la resposta que tenen aquests actes entre les famílies. 
Altres actes promoguts o en els que participa l'AMPA, entre d'altres, són: el caga tió d’infantil, 
ambaixador reial, diada de portes obertes de D. Bosco, tallers el dia de Sant Jordi... 
 

 

4. Exposició de l’estat de comptes i balanç del curs anterior.  
Es presenta el balanç econòmic del curs passat i l’estat de comptes actual. Es detalla als assistents les 
diferents partides i després d’algunes consultes i aclariments, es donen per aprovats els comptes.  
A més es pretén que aquest projecte tingui una continuïtat en el temps, i es vol dotar una partida 
anual dins del  pressupost, del quan se'n que parlarà a l'assemblea del mes de març. 
 
 

5. Precs i preguntes. 
Es fan diferents consultes i aclariments a petició dels assistents, però no es fa cap petició no proposta 
a fer constar en acta. Es recorda que tot i que les decisions les pren la Junta, s'escolten i s'estudien 
totes les propostes que les famílies ens facin arribar. 

 
I sense cap més incidència i amb un ambient de col·laboració i aportacions positives finalitza 
l’assemblea a les 18:00h. 
 
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,           
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VANESSA PÉREZ    Mª JOSÉ LÓPEZ 
            PRESIDENTA AMPA                        SECRETÀRIA AMPA  


