
Assamblea general 18-10-2012
Comença l'asamblea a les 21:10 amb l'assistència per part de la junta de: Toni Sensada, 
Soni Mir, Dani Ferreiro, Roser Bardís, Carmen Torres, Josep Terol, Pere Segura, Núria 
Trias i 21 pares més.
Aprovació de l'acta anterior
S'aprova per unanimitat

Tancament econòmic curs 11-12 i pressupost curs 12-13
El Toni explica el total d'ingresos i despeses i el nou pressupost per el curs actual. Fa 
notar que ja no tenim ingressos per subvencions i que anem gastant el remanent d'altres 
anys. Un pare demana per consultar les despeses i la Sonia Mir li explica les diferents 
partides. S'aproven els pressupostos per unanimitat.
Socialització de llibres
La Núria explica el sistema de sociabilització de llibres i el càlcul de les quotes per aquest 
curs. Una mare explica que a tercer faltaven llibres de matemàtiques però que es va 
resoldre, la Núria explica que aquests llibres eren una donació del Sant Martí i no estaven 
contabilitzats com a sociabilitzats però com que aquest any els feien servir s'ha comprat 
els exemplars que faltaven i s'han etiquetat de nou.
Mesures de reducció de fotocòpies
Mitjançant circular a les motxilles, es demanarà als pares l'adreça de correu electrònic, per 
poder passar els comunicats via e-mail i estalviar fotocòpies.
Renovació de junta
El Toni explica els membres que marxen i demana voluntaris per formar part de la junta.
Marxen

• Sònia Mir
• Lourdes Garcia
• Juaquina Aguirre
• Josep Terol
• Carmen Torres
• Núria Llaras

Queden
• Sònia Garcia (deixa el càrrec de presidenta)
• Toni Sensada
• Núria Trias
• Dani Ferreiro
• Roser Bardís
• Pere Segura

S'incorporen
• Silvia Sans
• Sonia Moragrega




Com a col·laboradors

• Annabel Marzo
• Raul Esquerdo

Es demanen un pare delegat per cada curs per fer d'enllaç entre els pares i la junta de 
l'AMPA i s'ofereixen:


Un pare proposa fer les assamblees en horari de tarda però no sembla que vagi més bé a 
la majoria.
Procediments disciplinaris i dinàmica temps de 
menjador
La Roser Bardís explica els procediments disciplinaris en l'horari del menjador per evitar 
conflictes i mal comportament. L'empresa Palaradines ha notificat que posarà un  monitor 
per fer activitats esportives.
Una mare demana que els nens es puguin rentar les dents després de dinar. La comissió 
de menjador buscarà una sol·lució i la proposarà a l'empresa Paladarines.
Es demana de controlar quan finalitza el contracte amb l'empresa actual per si s'escau 
revisar altres propostes.

P3 Miquel Monreal
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Segon Anabel Torres

Tercer Raquel Cortés
Yolanda

Quart Carmen Torres

Cinquè Roser Bardís

Sisé Pere Segura
Núria Trias



Institut
La Cristina Plaza, mare de la junta del SI Torrelles ens ve a explicar com està el tema de 
l'edifici nou. Ens explica que malgrat no hi ha res confirmat, la opció més probable es 
posar pel curs vinent barracons a la zona del parking.   
Com afecten les retallades a Can Coll
El Pere explica les reduccions de personal docent a l'escola i el problema de les 
substitucions quan hi ha baixes. S'enceta un debat sobre com les famílies poden fer 
costat a l'equip docent per tal de recolzar les protestes i minoritzar la falta de recursos. 
Surten les següents propostes:

1. Quan hi hagi baixes de mestres i no siguin substituides, els pares signarem un 
carta amb la queixa i s'enviaran al departament d'ensenyament i es registraran una 
per una. Es feran 4 models de carta corresponents a cada cicle i es tindran còpia al 
despatx de l'AMPA i es penjarà el model al blog. Un pare haurà d'anar a Sant Feliu 
a registrar-les. Els delegats de cada classe feran d'enllaç per dinamitzar aquest 
tema.

2. Com a mesura per concienciar els pares, cada vegada que faltin mestres i no 
siguin substituits es penjarà un cartell a l'escola explicant qui ha faltat i com això ha 
afectat als nens de l'escola. També es notificarà als pares via e-mail.

3. Dia del bricolatge. Si cal organitzar-lo els pares, ajudant amb tot el que l'escola 
cregui necessari

4. Oferir-nos a l'escola per fer acompanyaments o qualsevol tasca que l'escola pugui 
necessitar i que els pares puguem donar un cop de mà.

També es parla del tutor de tercer que està a l'escola però te obert un expedient i no pot 
estar amb nens, en el seu lloc hi ha una substituta. S'acorda que en el moment que es 
resolgui l'expedient si aquest es favorable al mestre i es queda a l'escola s'organitzaran 
mobilitzacions per part de tots els pares.
Precs i preguntes
S'explica el funcionament del consell escolar i es recomana als pares de participar en les 
properes eleccions del mes de novembre
Una mare fa una queixa referida a l'horari de la extraescolar de dansa, doncs al fer-se al 
migdia implica pagar dos monitoratges, el de menjador i el de l'activitat. Es pren nota per 
parlar-ho amb l'empresa de menjador. També demana que l'activitat es faci a la tarda. 
S'explica que el darrer any es va passar al migdia amb l'acord entre l'Ampa i l'escola i el 
resultat ha estat molt satisfactori doncs l'estona de menjador es molt llarga i permet 
descongestionar el pati. També s'explica que els nens que no es queden al menjador 
també poden fer l'activitat. Les activitats extraescolars es munten segons l'interés de la 
activitat, les disponibilitat dels que les imparteixen, els espais i la demanda per part dels 
pares, sabent que no sempre els horaris van bé a tothom.
Sense cap més pregunta es dona per acabada l'assamblea a les 23:45  hores.


