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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA D’AMPA 
Dijous, 24 d’octubre 2013 

 

Reunits:  A Argentona a dia 24 d'octubre a les 21h a la Biblioteca de l'escola, amb 
objecte de celebrar reunió de la junta i els equips de treball. 
 
Hi assisteixen: Sònia Saavedra, Sandra Cortijo, Montse Clavell, Maite Guzman, Gemma 
Bravo, Raquel Caño, Fàtima Torres, Avel·lí Rodriguez, Jordi Marjalizo, Rut Codosal, 
Montse Cantó, Maribel Flores, Katja Lieske, Tíbor Veth, Ramiro Tomé, Sílvia Mulet, 
Cristina Vazquez, Eva Aparicio, Ester Ortega, Montse Alcolado i David Nieto. 

Essent convocada prèviament amb antelació i forma segons manen els estatuts, amb el 
següent, ORDRE DEL DIA: 

1. Presentació i aprovació dels estatuts 

2. Resum de la reunió de Xarxa d'AMPAS 

3. Resum de la reunió de la comissió de menjador 

4. Preparar calendari de reunions 

5. Presentació propostes de treball de cada comissió 

6. Festa de la castanyada 

7. Loteria de Nadal 

8. Incorporació a la FAPAC 

9. Precs i preguntes 

Essent les 21.05h s’inicia la reunió de Junta i equips de treball amb els assistents abans 
mencionats. 
La Presidenta, Montse Clavell, dóna la benvinguda als assistents i presenta als membres 
de la Junta.  A continuació es passa al primer punt de l’ordre del dia. 
 
 
1.- Presentació i aprovació dels estatuts 

• Es comenten els estatuts recentment creats i s’expliquen les incidències en la 
seva creació i els punts que han creat més controvèrsia. Que han estat revisats i 
modificats vàries vegades per mail.  

• Sorgeix entre varis participants la necessitat d’ampliar el nombre de vocals. Es 
debat extensament sobre el tema i es decideix que s’amplien a nou. S’aprova per 
majoria. 

• Es debat també sobre la representació que tindran els representants de les 
diferents comissions creades en el sí de la Junta i la seva capacitat de decisió en 
els acords que es prenguin. S’acorda que aquest assumpte quedarà resolt amb la 
redacció d’un règim intern. 
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• Es comenta la legimitat amb que alguns membres envien correus en nom de 
l´AMPA, es resol que es poden enviar en representació de l¨AMPA sempre que 
siguin temes relacionats amb la comissió que representi. 

• La Presidenta informa que ja te concedit el NIF de l´Associació i que ara sol queda 
la formalització de les signatures a l’entitat bancària, que els autoritzats sempre 
hauran de ser dos per poder fer operacions. S’acorda que seran en principi la 
Presidenta, el Tresorer i la Secretària, però ja que l´Administrativa  serà 
l´encarregada de gestionar la majoria de les activitats econòmiques de 
l´associació, s´acorda donar també autorització a l´Administrativa. S’aprova per 
majoria. El Secretari comenta que emetrà el conseqüent certificat per donar 
validesa a la decisió. 

2.- Resum de la reunió de Xarxa d'AMPA’s 

Els participants a la reunió de Xarxa d´AMPAS del dia 16 d'octubre comenten les 
deliberacions i preguntes que hi van haver. (veure resum publicat al blog. 
http://ampaescolaargentona.files.wordpress.com/2013/10/2013_10_28_xarxa_ampes1.pdf 

3.- Resum de la reunió de la comissió de menjador 

S’informa de com va anar la reunió del dia 23 d’octubre (veure resum publicat al blog 
http://ampaescolaargentona.files.wordpress.com/2013/11/resumcomissiomenjador-
20131023_22.pdf) 

• Es comenta que l’AMPA tindria que tenir més poder de decisió en la gestió del 
servei, però s’informa que a dia d´avuí, es l’escola qui decideix i l´AMPA no hi pot 
fer res, tan sols les funcions de control que hi té assignades. 

• Es debat, entre els assistents, sobre els conflictes que hi ha al menjador.  
• Es comenten també els problemes d’adaptació que tenen els alumnes de 

l´Aixernador al trobar-se amb un nou tipus d’organització que no estan 
acostumats. Es debat àmpliament sobre el tema i s’exposen vàries experiències. 

• S’informa que el dia 13/11/2013 a les 17.00h hi ha una reunió d’usuaris del 
menjador. 

4.- Preparar calendari de reunions 

• S’acorda celebrar en principi una reunió mensual dels membres de Junta per 
coordinar totes les accions que realitza l´AMPA i una cada dos mesos amb 
representants de les Comissions, amb independència de les que siguin 
sol.licitades per qualsevol Comissió.  

• També es comenta que es poden fer reunions “virtuals” via mail que poden esser 
més dinàmiques. S’aprova per majoria. 

5.- Presentació propostes de treball de cada comissió  

COMISIÓ DE COMUNICACIO 
• S’explica el seu funcionament i objectius. Fa esment dels avenços realitzats fins la 

data d´avuí; com son la creació d’una pàgina al Facebook i un butlletí mensual. 
Explica un nou model de gestió de l´informació més dinàmic i accessible. Es fa 
esment de la cessió dels drets d’imatge de l’alumnat i es debat sobre la seva  
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COMISIÓ DE SUBVENCIONS 
• Es comenten algunes gestions realitzades. a petició dels serveis socials de 

l'ajuntament i de la direcció de l'escola, s'aprova cobrir el 25% de l'activitat 
extraescolar d'aula d'estudi d'un alumne. També es fa esment que aquesta 
Comissió encara no té activitat perquè no ha rebut els formularis de l´Ajuntament 
que es a dia d´avuí l’única entitat que dona alguna subvenció, ja que altres 
estaments com la Generalitat i d’altres no tenen pressupost per aquesta àrea. Que 
aquesta comissió sol té una tasca a l’any i s’ha de fer conjuntament amb 
l’administrativa que es qui té tota la documentació. 

COMISIÓ DINAMITZACIÓ 
• S’exposa el seu full de ruta, que esta orientat a varis nivells: a nivell familiar i a el 

de pares i mares, posant molt èmfasi en els delegats de classe i la seva utilització 
com a canal de dinamització. Es comencen varis debats simultanis a mode de 
tertúlia. S’aproven les seves conclusions. 

COMISIÓ VERDA 
• S’explica per part de la seva representant la seva acció i la metodologia que vol 

portar a terme, que ja ha realitzat diverses reunions i té la intenció de posar en 
marxa el Comitè Ambiental.. També explica que està en fase d’exploració de totes 
les activitats que es realitzen al centre i tenen vàries propostes a desenvolupar. Es 
fa una tertúlia sobre el tema d’aquesta Comissió valorant molt positivament el seu 
desenvolupament. 

COMISIÓ EXTRAESCOLARS 
• Es comenta que aquesta comissió s’encarregarà de fer difusió de totes les seves 

activitats, especialment piscina i dibuix que van una mica fluixes. Es parla també 
del funcionament de totes les extraescolars des del inici de curs. Es demana poder 
subvencionar un extraescolar encara que a l'Assemblea General de les dues 
escoles es va decidir que no es subvencionarien les activitats extraescolars. Però 
com que el còmput total de les extraescolars surt positiu. s’aprova per majoria. 
S’acorda per majoria fer un estudi de la sostenibilitat de les extraescolars, que 
amb el resultat d’aquest estudi, es decidirà que fer. 

COMISIÓ DE FESTES 
• La seva responsable comenta que encara no ha començat a funcionar, però que 

quan comenci a funcionar seguirà l’estil de l’any passat. 
• Es pregunta per varis dels assistents com esta pensada de fer la castanyada, al 

que es respon que aquesta festa esta pautada a l’estil de la direcció de l’escola i 
que poc s’hi pot incidir. 

• La primera festa que es posaran a treballar, es en la del Carnestoltes on tenen 
molts inputs i noves idees que es valoraran per posar-les en pràctica. 

COMISIO GEGANTERA 
• Comenta que aquesta comissió ja esta consolidada ja que porta temps funcionant 

i les seves activitats tenen bona regularitat, però exposa que cal engrescar a la 
gent per que es sumi a aquesta comissió i pugui seguint realitzant la seva funció. 

• S´obre un debat i es comenta que ja han hagut comunicacions per part de 
l´Ajuntament sobre els temes de la Festa de Sant Julià i Nadal que són les que 
estan més prop. 
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COMISIÓ DE SOCIALITZACIÓ 
• La seva responsable explica en què consisteix la feina d’aquesta comissió i posa 

èmfasis que la feina que realitza és de caràcter obligatori, ja que es una norma 
aprovada. Es comenten àmpliament les incidències que es troben en la realització 
de la seva tasca y exposen que s’allarga massa el temps de gestió. Exposa també 
que realitzaran un estudi per intentar millorar la gestió i evitar que s’allargui 
massa en el temps la seva activitat.solució. S’acorda seguir treballant sobre el 
tema. 

6.- Festa de la castanyada 

Com que ja s’ha parlat d’aquest tema en la intervenció de la Comissió de Festes, es 
dona per comentat. 

7.- Loteria de Nadal  

Es proposa tractar aquest tema més dinàmicament a través de les comunicacions 
electròniques. S’aprova per majoria. 

8.- Incorporació a la FaPaC 

Es comenten les activitats que realitza aquesta entitat i els tràmits necessaris per 
adherir-se. S’aprova per majoria. 

9.- Precs i Preguntes 

No hi ha precs ni preguntes. 

Essent les 00.15 hores i sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la qual 
jo, com a secretari n’estenc aquest acta que certifico amb el vistiplau de la Presidenta. 

 

LA PRESIDENTA       EL SECRETARI  

 


