ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL D’AMPA
Dijous, 02 d' octubre de 2014
Reunits: A l'Escola Argentona, dijous 02 d'Octubre de 2014 a les 21h a la Biblioteca, amb
objecte de celebrar l'assamblea general de socis de l'AMPA.
A la qual hi assisteixen un total de 23 persones.
Essent convocada prèviament amb antelació i amb el següent, ORDRE DEL DIA:
• Presentació projecte "Banda bufera" amb l'assistència de l'empresa impulsora
Espai Musical Burriac
• Aprovació del projecte "Banda bufera"
• Presentació balanç de resultats curs anterior
• Elecció de nou secretari/a
• Renovació de comissions
• Posicionament de l'Ampa davant la LOMCE
• Pregs i preguntes
Essent les 21.05h inicia l'assamblea la Presidenta, Montse Clavell.
1. Presentació projecte "Banda bufera" amb l'assistència de l'empresa
impulsora Espai Musical Burriac
Per l'exposició del projecte es presenten la coordinadora d'Espai Musical Burriac, Noemí
Estatuet i la mestre especialista de música del centre, Noèlia Rodríguez, que ens
detallen el projecte “Banda Bufera” que ja ha començat des d'aquest curs la seva
implantació als alumnes de 3r.
L'objectiu del projecte és crear una banda de música composta d'instruments de vent i
de percussió on el nens de tercer fins a sisé seran els protagonistes.
S'inicia aquest any a l'Escola Argentona com a prova pilot i s'ampliarà a les demés
escoles del poble, tenint el plè recolzament del claustre i de l'Ajuntament d'Argentona.
La intenció es que hi participin tant a les festes de l'escola com a d'altres festes que
puguin esdevenir, impulsant la cohesió entre els alumnes de les diferents escoles
d'Argentona.
Espai Musical Burriac s'encarregarà de suministrar els instruments. Es garanteix un
instrument a cada nen, del qual en serà responsable durant la seva pertanyensa a la
banda musical. Els nens tindran la oportunitat de contactar amb els benefactors dels
instruments, donat que alguns són donats per part dels propietaris.
El projecte es contempla dintre de l'horari lectiu i no va en detriment de cap assignatura,
sent avaluable dintre de l'assignatura de música. Recordem que la llei estableix uns
mínims deixant als centres un espai horari.
El projecte quedarà implantat a l'Escola d'aquí 4 anys. La implantació serà progressiva,
any a any s'incorporaran els cursos de 3r fins que la banda la formin els alumnes des de
3r fins a 6è.
Les que han presentat el projecte. sol·licitan el recolzament de l'AMPA per fer més
efectiu aquest projecte i per sufragar part del cost econòmic que implica. En detall,
sol·liciten el 10% del cost que suposen els mestres adicionals de música i material, fent
constar que l'Ajuntament aportaria el 80% del cost i els pares dels alumnes el 10%.
Feta l'exposició, s'obre el debat per plantejar dubtes sobre el projecte.
Després de la fase de preguntes es debateixen les diferents propostes que van surgint
sobre el cost econòmic que suposarà quan estigui plenament implantat, s'ha de
contemplar que actualment només hi ha una línia de P3, i per tant, quan estigui totalmet
implantat l'AMPA tindrà menys ingressos per part de les quotes dels socis, però entenent
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que és una oportunitat excepcional en molts sentits per als nostres fills.. Finalment es
proposa la votació.
2. Aprovació del projecte "Banda bufera"
S'aprova, per majoria, l'aportació de 20€ per alumne per aquest curs 2014/15 i es
condiciona, per a anys futurs, la seva aprovació en l’assemblea general de final de curs.
L'aportació es farà només per als socis de l'AMPA.
3. Presentació del balanç de resultats del curs anterior
Tíbor Veth, tresorer de l'AMPA, ens detalla el balanç de resultats del curs 2013-14.
El resultat és lleugerament positiu, és a dir, que s'ha ingressat més del que s'ha gastat.
A part dels ingressos de les quotes dels socis destaquen els ingressos de:
-Aportacions, origen de la fusió d'escoles, de l'AMPA de l'Aixernador i de AMPA del
Francesc Burniol.
-Les degudes a superhavit de les extraescolars. Recordem que a l'inici de curs es fa una
estimació de l'alumnat i que en concret en l'extraescolar d'Anglès va superar les
expectatives.
-El romanent de les quotes de material.
Es confirma que el nombre de famílies que no han pagat la quota d'AMPA, ascendeix a
un 12%, aproximadament.
4. Elecció de nou secretari/a
Es presenta com a única candidata la Maria Felip i s'aprova la seva elecció per a fer-se
càrreg com a secretària de l'associació.
5. Renovació de comissions
Donades les baixes d'alguns membres d'algunes comissions, es proposa als assistents la
participació en les diferents comissions de l'AMPA, quedant confirmats els següents
membres:
-Comissió de menjador: Avel·lí Rodríguez, Mònica Lòpez i Maria Felip
-Comissió verda: Joan Pujol i Jordi Marjalizo (que passa a ser vocal en substitució de Rut
Codosal)
-Comissió de comunicació: Maite Guzmán I Gemma Bravo
-Comissió de socialització: Esther Ortega i Gemma Bravo
-Comissió d'extraescolars: Katja Lieske , Ana Aranda i Maite Guzmán
-Comissió xarxa d'AMPES i escola de pares: Montse Alcolado, Mònica Bertran i Cristina
Vàzquez
-Comissió de festes i dinamització de famílies: Sandra Cortijo i Raquel Caño
6. Posicionament de l'Ampa davant la LOMCE
S'aprova el recolçament contra la LOMCE. Quedant a títol particular la implicació activa
en les diferents accions que se'ns proposa des de la FAPAC, tot i que la comissió de la
xarxa d'Ampes està treballant per cercar més recolzament, implicant a totes les escoles.
7. Pregs i preguntes
Sense cap pregunta per part dels assistents.
Essent les 23.30 hores i sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la qual
jo, com a secretaria n’estenc aquest acta que certifico amb el vistiplau de la Presidenta.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
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