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ACTA ASSEMBLEA 

 

 

Reunits a l’Escola Francesc Burniol, el dia 5 de juny de 2013, a les 20:30 hores 
amb la presencia dels membres de la Junta Directiva de l’Escola l’Aixernador i 
l’Escola Francesc Burniol i famílies d’ambdues escoles, es proposa el següent 
ordre del dia: 

  

ORDRE DEL DIA 

 

1. Procés de fusió de les dues AMPA 

2. Quota, serveis i subvencions de l’AMPA de l’Escola d’Argentona a les 
famílies (amb calendari de pagament) 

3. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS PRESOS 

 

Rut Codosal, presidenta de l’AMPA de l’Escola l’Aixernador, dóna la 
benvinguda i agraeix l’assistència a la reunió.  

1. Procés de fusió de les dues AMPA 

A continuació, Sònia Saavedra explica com ha estat el procés que hem portat a 
terme. Explica que vam començar a reunir-nos abans de nadal i hem anat 
prenent decisions, algunes més difícils que d’altres. 

Primer exposem què s’ha fet fins ara. 

• S’han agafat els punts forts de les 2 escoles per mantenir-los en el futur. 

• Reunions amb la nova direcció on s’han tractat temes com la presentació 
del Projecte Educatiu de Centre (PEC) a les famílies (ens informen que 
serà a les reunions d’aula a principi de curs). També els hem traslladat 
les nostres inquietuds sobre la socialització de material durant tota 



AMPA ESCOLA L’AIXERNADOR                 AMPA ESCOLA FRANCESC BURNIOL 
 

 

 
 

Assemblea 5/6/2013 
 

l’educació infantil i primària i es hem demanat recolzament amb el tema 
d’impagats. 

• Hem acordat una aportació inicial de 15€ per nen. 

• L’AMPA l’Aixernador adquirirà una pantalla digital (o pantalles). 

• L’AMPA Burniol dedicarà els diners que els quedin a insonoritzar el 
menjador. 

• Hem acordat les activitats extraescolars 

• Hem demanat a l’Ajuntament en Pep Padrós com a segon conserge, 
però no hem rebut encara resposta. 

• Oferim a la nova direcció de fer una borsa pares acompanyants també 
per primària. 

A continuació, fem un llistat de què ens queda per fer. 

• Aquesta comissió de fusió treballarà fins al principi del curs vinent quan 
es convocaran eleccions. 

• Comissió de menjador: contractes, pagaments, etc. Aprofitem aquest 
punt fer història sobre les empreses que ofereixen servei i la forma en 
que s’ha decidit. 

• Formalitzar la nova AMPA: estatuts, comptes, contractes. 

• Plantejar a l’Ajuntament de fer un conveni per poder contractar el reforç 
d’anglès ja que ara el Departament prohibeix aquesta possibilitat. 
L’Escola ha demanat un segon especialista de música, cosa que cobriria 
la música a infantil. Es plantejarà el tema al Consell Escolar Municipal la 
setmana vinent. 

• Continuar treballant amb la direcció i establir reunions periòdiques. 

• Treballar la fusió de les famílies. Preparar activitats familiars. Crear una 
comissió. Entenem l’Escola com a punt de trobada. 

 

2. Quota, serveis i subvencions de l’AMPA de l’Escola d’Argentona a les 
famílies (amb calendari de pagament) 
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La Direcció ens proposa d’equiparar la quota amb les altres escoles del 
municipi. D’aquesta manera creuen que l’any vinent es podrien pagar 45€. Les 
AMPA contestem que això ho decidirem en assemblea.  

Projectem el document amb la previsió d’ingressos i despeses pel curs 2013-14 
(fitxer adjunt) i s’aclareixen dubtes sobre les propostes. Passem a decidir què 
ha de subvencionar l’AMPA. 

ACORDEM QUE:  

 l’assegurança d’accidents serà voluntària i la pagarà cada família.  
 no es subvencionarà cap activitat extraescolar. 
 a principi de curs revisarem com han quedat els serveis. 
 subvencionarem les 20 sessions de piscina a 1r de primària. 
 Tenint en compte tots els acords presos, s’acorda que la quota de 

l’AMPA per al curs 2013-14 serà de 40€. 

Tot seguit, es presenta la graella d’extraescolars (document adjunt). 

També s’explica el procés de socialització de llibres. Acordem que es cobrarà 
5€ per llibre a les famílies sòcies de l’AMPA i 10€ a les no sòcies. 

 

3. Precs i preguntes:  

 Demanda a l’ajuntament: pàrquing i accés. 
 Demanar a l’empresa que ens farà el servei de poder pagar ½ hora 

d’acollida de matí. 

 

Essent les 23:00 hores i sense res més a tractar, s’aixeca la sessió de la qual 
jo, com a secretària n’estenc aquest acta que certifico amb el vistiplau de la 
Presidenta. 

 

Argentona, 5 de juny de 2013 

 

 Secretàries Secretàries   Presidentes 

     

 


