
ACTA DE REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA ASSAMBLEA AMPA

Dia: 9 de novembre de 2010 

Hora: 21.30 hores

Lloc: Biblioteca escola

Assisteixen a la reunió els membres de la candidatura a la nova Junta Directiva, i 37
pares i mares. 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’ultima assamblea:

Es llegeix  l'acta  de l'assamblea d'inici  de curs  2010-2011,  feta el  30 de setembre.
S'aprova per part de l'assamblea.

S'acorda  que les  posteriors  actes  que s'hagin  de ratificar  es  publicaran  al  bloc  de
l'AMPA i es penjaran al taulell d'anuncis perque els pares i mares les puguin consultar
previament a les assamblees. 

2. Ratificació de la nova Junta Directiva de l'AMPA:

S'explica que s'han donat  les següents baixes a la Junta Directiva:  els vocals Fèlix
García i José A. Ruiz, la vice-presidenta Beatriz Jordan i el president Fèlix Carnero.

Es presenta la proposta de nova Junta Directiva, formada pels següents membres:

• Presidenta: Sònia García Bernal
• Vice-president : Antoni Sensada Sallent
• Tresorera: Núria Trias Vilalta
• Secretari: Miquel Angel Yuste Botey
• Vocals: Núria Llaràs Vidal 

Sònia Mir Agustí 
Pere Segura Marzal 
Laura Cabré Ponce 
Juaquina Aguirre 
Núria Badosa Guardia 
Josep Terol Moron 
Carmen Torres Whitfield 
Daniel Ferreiro Pausas 
Mónica Verdugo Valle 
Sílvia Schmoll 
Roser Bardís Font 
Eliana Campà 
Lourdes Garcia Egea 

Es proposen les següents comissions amb els corresponents responsables:

• Socialització de llibres: Carmen Torres Whitfield 
• Comunicació: Sònia Mir Agustí 
• Setmana Blanca: Pere Segura Marzal 



• Noves tecnologies: Josep Terol Moron 
• Prevenció de riscos laborals: Daniel Ferreiro Pausas 
• Relacions laborals: Sílvia Schmoll 
• Actes lúdics: Roser Bardís Font 
• Menjador:  Juaquina Aguirre
• Extraescolars: Mónica Verdugo Valle 
• Activitats per a les famílies:  Núria Llaràs Vidal
• Comissió per l'institut: Laura Cabré Ponce 
• Projectes d'escola:  Lourdes Garcia Egea
• Captació de recursos: Núria Badosa Guardia 
• Acollida: Eliana Campà

Es proposa la creació de la figura de delegats de curs, que tindrien l'objectiu d'actuar
d'enllaç entre els pares i mares dels diferents cursos i la Junta.

P3: Laura Cabré 
      Daniel Ferreiro
P4: Antoni Sensada
      Miquel Angel Yuste
P5: Mònica Verdugo
     Carme Torras
1er: Núria Llaràs
       Sònia Mir

2on: Sílvia Schmoll
        Sonia García
3er: Roser Bardís
       Núria Badosa
4art: Eliana Campà
       Lourdes García
5è: Josep Terol

Es responen els dubtes dels assistents, i es procedeix a la votació de ratificació de la
Junta per part de l'assamblea, amb el següent resultat:

Vots a favor: 37
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Posteriorment es dóna les gràcies a les anteriors juntes per la feina feta durant aquests
anys.

3. Informació del Consell Escolar:

Es llegeix l'acta del Consell Escolar celebrat el passat 25 d'octubre. S'anima a particiar
a les properes eleccions al Consell, en les que es renovaran dos representants dels
pares. 
 

4. Setmana Blanca: propostes tancades:

S'explica  que  s'ha  desestimat  la  proposta  presentada  en  l'anterior  assamblea,  que
consistia  en l'organització  de  la  Setmana  Blanca  per  part  de  l'AMPA a  la  casa  de
colònies de Can Mas, degut a que l'Ajuntament té previst organitzar un casal durant
aquestes dates. 
S'explica la reunió mantenida amb l'Ajuntament, i l'AMPA de l'escola St. Martí. Tot i que
hi ha la voluntat d'organitzar aquest casal, falta concretar els continguts. Sí hi ha uns
preus aproximats, que es presenten a l'assamblea.
Es demana a l'assamblea més propostes  en aquest  sentit,  per  portar  a la propera
reunió de la comissió de la Setmana Blanca amb l'Ajuntament. També es demana als



pares que si ja saben que hauran de fer ús d'aquest servei, ho vagin notificant via els
pares delegats.
S'espera poder concretar més en breu.

5. Seguiment de les activitats extraescolars:

S'explica que hi ha hagut algunes incidències a l'inici de curs, sobretot degudes a que
l'empresa  que  les  ofertava  era  nova,  i  en  alguns  casos  ha  faltat  adaptar-se  a  la
dinàmica de l'escola. També hi ha hagut problemes per les baixes d'alguns monitors.
Sembla que aquestes incidències ja han estat solventades. 
Algunes mares de cinquè es queixen per la coincidència de les activitats de cuina i
patinatge. S'intentarà solventar aquest problema.

6. Seguiment de menjador:

Paladarines  ha introduit  nous aliments  més saludables,  que es dónen a provar  als
nens, i  s'introdueixen segons l'aceptació d'aquests,  com la introducció de la llegum
ecològica.
S'està estudiant que els nens facin servir tovallons de roba al menjador, i que es rentin
a la mateixa escola. 

7. Mainadera P3:

L'AMPA contractarà la mainadera pel  mes de desembre, tal i  com es va aprovar a
l'última assamblea. També es llegeix un escrit que s'enviarà a l'Ajuntament, en el que
s'exposa que aquest és un fet puntual, i  no serà tingut com a precedent per anys
propers. 
Al mateix temps, també s'acorda iniciar accions juntament amb l'escola per demanar la
presència d'un Tècnic d'Educació Infantil per propers cursos.

8. Precs i preguntes:

En Fèlix Carnero informa que hi ha hagut reunions de la comissió sobre l'institut de
l'escola St.  Martí,  i  ens anima a participar en futures reunions per continuar   amb
aquesta revindicació. 

La sessió s’aixeca a les 23:30 hores.

I perquè consti, estenc aquesta acta que signo com a secretari.

Vist i plau,

El secretari      La presidenta
Miquel Angel Yuste      Sonia García




