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ACTA ASSEMBLEA núm. 1 
 
 

Reunits a l’Escola Argentona, el dia 19 de setembre de 2013, a les 21 hores 

amb la presencia dels membres de la Junta Directiva provisional, resultant de la 

fusió de les escoles Francesc Burniol i Aixernador, i una vuitantena 

d’assistents, es proposa el següent ordre del dia: 

  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Serveis de l’AMPA (en horari lectiu i extraescolars) 
2. Rebuts de material i AMPA 
3. Constitució AMPA Escola d’Argentona 
4. Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS PRESOS 
 

La Maite dóna la benvinguda i agraeix la presència a tots els assistents. 

Presenta la Junta com a provisional i anima a totes les famílies a participar. A 

continuació es passa al primer punt de l’ordre del dia. 

1. La Maite explica tots els serveis que gestiona l’AMPA, tant en horari 

lectiu com extraescolar. Aclareix que estan penjats a la web de l’AMPA 

(http://ampaescolaargentona.wordpress.com/). S’aclareixen dubtes. 

2. Pel que fa el tema rebuts, es demana les famílies que venen de 

l’Aixernador que facin, si no ho han fet encara, l’ingrés del primertermini 

de la quota de material al núm. De compte que els van donar al juny. A 

partir de les reunions d’aula es demanarà el núm. De compte a totes les 

famílies que encara no l’hagin donat per poder domiciliar els pagaments 

(quota AMPA i segon termini de material, així com les sortides).   

Pel que fa el pagament del menjador, també es donarà més informació a 

les reunions d’aula, un cop s’hagi reunit la comissió de menjador (pares, 

direcció i empreses de servei, quan calgui).  

http://ampaescolaargentona.wordpress.com/
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3. Com a prèvia, es constata la necessitat d’una AMPA a l’escola que 

gestioni tots els serveis. A continuació, com a prec dels assistents, 

expliquem la distribució de càrrecs i funcions. 

 President: Dirigeix i representa legalment l’associació, per delegació de 
l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Presideix i dirigeix els 
debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. convoca 
les reunions de la Junta Directiva i, en el nom d’aquesta, les Assemblees 
Generals, i ordena els pagaments juntament amb el Tresorer. 

 Vicepresident: Substitueix al president en cas d’absència, malaltia o 
d’altres, i actua amb les delegacions que li confereixi. 

 Secretari: Ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, 
redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la 
Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i 
també portar el llibre de registre de socis i sòcies. 

 Tresorer: Té cura dels béns de l’Associació, controla cobrament de les 
quotes i realitza els pagaments conjuntament amb el President; i 
confecciona també el balanç econòmic i porta la comptabilitat de l’ 
Associació. 

 Vocals: Qualsevol persona que vulgui lliurement col·laborar en aquest 
projecte. 

Aquests càrrecs són elegits democràticament amb la freqüència que 
estableixen els estatuts de l’associació  i ratificats en Assemblea General cada 
any. 

L’AMPA s’estructura en vàries comissions de treball on hi ha responsables 
directes encara que tots estem implicats en la gestió global. 

 Comissió de subvencions 

 Comissió d’activitats extraescolars 

 Comissió de festes 

 Comissió de servei de cuina-menjador 

 Comissió econòmica 

 Comissió de socialització llibres 

 Comissió escola de pares 

 Comissió de  comunicació 

 Comissió de dinamització familiar 

 Comissió escola verda 

 Comissió dels delegats de classe 

 Representant al Consell Escolar 

 Representant al Consell Escolar Municipal 

Totes les comissions estan obertes a tots els pares i mares que hi vulguin 
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participar sense limitació de nombre. 

S’ofereixen diverses persones voluntàries per a diferents tasques. Acordem 
que ens tornarem a reunir el proper dijous dia 26 a les 21 hores al menjador de 
l’escola. 

4. Precs i preguntes. 

 

Essent les 22:30 hores i sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió 
de la qual jo, com a secretària n’estenc aquest acta que certifico amb el 
vistiplau de la Presidenta. 
 
 
 
 

 
Argentona, 19 de setembre de 2013 
 
 Secretàries Secretàries   Presidentes 
     

 


