
                                                

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

PENDENT D’APROVACIÓ PER L’ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES DE L’AMPA 

DEL 29 DE MARÇ DE 2019 

 

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

MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI SALESIANS DE SABADELL 

CURS ESCOLAR 2016-2017 

 

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

 

DIA:  Divendres 16 de març de 2018 

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. Informació de la presidència i les vocalies de l’AMPA. 

3. Exposició de l’estat de comptes i el balanç de l’any anterior. 

4. Informacions de la direcció de l’Escola. 

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 del 10/03/2017 i és signada per dos dels assistents a l'assemblea ordinària de 16 de 

març de 2018. 

 

2.-Informació de la presidència i les vocalies. 

El nombre d'assistents a l'assemblea és de 17 persones, part de les quals formen part de la Junta de 

l'AMPA. 

La Presidenta l'AMPA, Vanessa Martin es presenta als assistents i comenta els canvis que hi ha hagut 

a l’oganigrama de la Junta de l’AMPA. Tenim dues noves incorporacions, l’Esther Justicia i l’Angi 

Cantos que s’encarregaran de la vocalia de ludoteca/Acollida. La Mª José López passa a ser la 

Secretaria. La resta de càrrecs queden igual. 

Invitació a les famílies a formar part de l'AMPA i a  participar en la vida de l'escola en les reunions 

de Junta dels dilluns de cada mes. 

 

Extraescolars de l'AMPA. 

Tot i que oferim i coordinem les activitats juntament amb l'escola, recordem que les que portem 

directament des de l'AMPA són les considerades 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 i robòtica. 

Intentem organitzar activitats per infantil, primària, ESO i pares, però on tenim menys èxit és a ESO. 

S’han mantingut les activitats de fang i anglès tot i tenir pocs inscrits, de cara al proper curs 

s’eliminaran si no hi ha un mínim d’alumnes donat que no son sostenibles econòmicament. 

 

Acollida/Ludo. 

Es mantenen els usuaris d’aquest servei i amb els preus actuals, els ingressos arriben a cobrir els 

costos de mantenir dues monitores. 

Es recorda que la ludoteca només s’ofereix a l’escola petita donat que el servi s¡adreça a infantil i 1r. 

cicle de primària. A l’escola gran el pati és obert i els nens es poden quedar allà o anar a la biblioteca 



a fer deures. 

  

Casal d’estiu. 

Estem en converses amb el mateix proveïdor de curs passat, la Fundació Pere Tarrés. Enguany el 

casal no ha estat deficitari i s’han cobert les despeses. Estem oberts a suggeriments de temes i les 

famílies fa propostes perquè siguin de temàtica esportiva (semblant a la proposta de setmana Santa) i 

en anglès. Les famílies demanen que la porta al matí s’obri a les 8:45h. 

 

3.-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.  

Es dona a valoració dels assistents la inversió en la renovació dels WC de l’escola d’infantil 

(utilitzats per l’AMPA en actes com la Paella i Calçotada), l’escola ens demana ajut econòmic per 

portar-ho a terme donat l’alt cost de les obres. Desprès d’alguna consulta i consideració es decideix 

la col·laboració econòmica de l’AMPA en el pagament de les obres. Es tira endavant el pressupost 

per posar miralls de seguretat al gimnàs per les activitats de dansa que ofereix l’AMPA i que també 

podrà aprofitar l’escola per les seves activitats. 

 

4.-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 com la preinscripció per al proper curs i novetats del curs actual com el 

treball per projectes (implantació gradual). La comunitat educativa estan en un moment de renovació 

i reflexió de diferents aspectes que ajudin a aconseguir el perfil competencial de l’alumne. Es 

demana si l’escola pot fer la petició a l’Ajuntament per reparar la pista de bàsquet i parc infantil al 

costat escola petita,estan molt deixats. La Carme comenta que hi ha el pressupost participatiu de la 

ciutat on es poden sol.licitar aquestes actuacions, cal fer difusió perquè els votin o fer noves 

propostes. Com a AMPA ens mirarem aquest tema. 

  

5.-Precs i preguntes. 

 

             Es proposem com a extraescolars per al curs vinent: cuina, mecanografia, yotuber. Es comenta que es          

             pot fer una enquesta a les famílies. Fer activitats compartides pares-fills, música (infantil) 

 

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

l’assemblea a les 18:30h.  

 

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  

 


