
ACTA ASSAMBLEA GENERAL 
Dijous,12 de Juny de 2014

Reunits: A Argentona, dijous 12 de juny de 2014 a les 21h a la Biblioteca de l'escola, amb objecte 
de celebrar l'assamblea general de socis de l'AMPA.

A la qual hi assisteixen un total de 12 persones.  

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

• Balanç econòmic
• Quotes curs 2014-15
• Oferta extraescolars
• Activitats subvencionades per l'Ampa
• Renovació de membres de la junta
• Pregs i preguntes

Essent les 21.05h inicia l'assamblea la Presidenta, Montse Clavell. A continuació es passa al primer 
punt de l’ordre del dia. 

1. Balanç econòmic

Exposició a càrreg del tresorer, Tíbor Veth, ens detalla el balanç econòmic del curs i la proposta de 
pressupost pel curs 2014-15.

Del balanç del present curs s'extreu un resultat positiu, és a dir, que s'ha ingressat més del que s'ha 
gastat.

Donat el caràcter no lucratiu de l'Associació, es proposa variar la quota d'AMPA i ajustar alguns 
serveis d'extra-escolars per oferir millor qualitat sense que repercuteixi en el preu, com per exemple
anglès de migdia, reduïnt el nombre d'alumnes per classe.

S'informa del nou sistema de pagament (aprovat en l'anterior reunió), que es creu estarà en marxa 
quan comenci el proper curs. Aquest nou sistema de pagament ens permetrà reduïr les despesses 
bancàries.

S'explica també que a dia d'avui, el nombre de famílies que no han pagat la quota d'AMPA, 
ascendeix a un 15%, aproximadament.

2. Quotes curs 2014-15

La Maite Guzmán, vicepresidenta, ens explica el nou model que es vol posar en marxa, per tal de 
donar una millor informació sobre els pagaments que efectúen les famílies. Aquest nou model 
requereix que es posi en marxa abans d'acabar el curs escolar. Els motius que impulsen a accelerar 
el procés de cobrament són, per una banda, tenir els calers per poder fer front a les despesses 
generades de la socialització de llibres a més de saber quí es pot beneficiar del descompte de 
socialització. Recordem que les famílies que són sòcies, tenen més d'un 60% de descompte. Per 
altre banda, també cal cobrir la compra de material del curs vinent.

Aquest model es pasarà a les famílies abans de finalitzar les classes. Les famílies hauran d'omplir la
graella i retornar-la el dia de la entrevista amb el tutor, amb el justificant de pagament o amb la fulla
de domiciliació tal com s'explica a les instruccions.

Es posa a votació la reducció de la quota de l'AMPA de 40€ que pagàvem el curs 2013-14 a 30€ pel 
curs vinent. S'aprova la quota de 30€ per família per al curs 2014-15.

3. Oferta extraescolars

La Katja Lieske, vocal i representant de la comissió d'extraescolars, exposa la proposta 
d'extraescolars per al curs vinent.

Tenen continuitat (sempre i quan es mantingui el ratio d'alumnes) les activitats de: Música, Anglès, 



Escacs, Formes jugades, Teatre i Dibuix. A més de l'acollida matinal, permanències del migdia, 
permanències/Ludoteca de la tarda i l'aula d'estudi de la tarda.

S'incorporen les següents novetats (i dependrà del nombre d'alumnes inscrits que l'activitat es faci): 

-Let's play:60 minuts. Activitat en anglès per els més petits (P4 i P5). Comencen a fer servir 
l’anglès com un idioma vehicular per explicar contes, jugar, ballar, cuinar, etc.

-BALLEM?: 120 minuts. Engloba tot tipus d’activitats del moviment del cos. Ball modern, 
ball popular, coreografies...

-PISCINA: Centre Natació Mataró. 120 minuts. Amb servei d’autocar des de l’escola a la 
piscina i de la piscina a l’escola. Servei de monitor de recollida i ajuda a vestir-se i desvestir-se. 
Monitor de natació propis del Centre Natació Mataró. 45 minuts de classe.

També queden pendents de configurar altres novetats com dansa o propostes d'activitats esportives 
conjuntes per adults i nens.

Es proposa també que al inici de curs es fes una trobada entre les empreses que ofereixen els serveis
d'extraescolars i les famílies que s'hi apunten.

4. Activitats subvencionades per l'Ampa

L'AMPA subvenciona les activitats de ceràmica(cursos 5è i 6è) i de piscina(1er.). Aquestes 
assignatures són obligatòries pels cursos esmenats i són curriculars.

Tot i que l'AMPA no té obligació de subvencionar-les, subvencionar aquestes activitats és una 
fórmula per allegeujar a les famílies que hagin d'assumir aquestes quotas, i per que s'enten que tots 
els alumnes pasaran per aquests cursos i per tant totes les famílies hauran de pagar-les en un 
moment o altre.

Es proposa en assamblea votar per continuar subvencionant ceràmica i piscina. La votació surt a 
favor de subvencionar-les per unanimitat. Emperò, es proposa que es parli en el següent Consell 
Escolar, que les persones no socies d'AMPA paguin la quota íntegra que els hi correspon a excepció 
d'aquelles famílies que per motius econòmics, no puguin fer front a la despesa.

L'aula d'estudi és una altre activitat extraescolar que es vol tornar a subvencionar, donat que la 
Direcció de l'Escola ens ha fet saber que troba molt positivament aquesta activitat. Com activitat 
extraescolar es pretén que sigui un complement a l'escola.

Es debat sobre l'activitat d'aula d'estudi i sobre si convé o no subvencionar-ho parcial o totalment. 
S'acorda finalment que l'AMPA es farà del cost del monitor i el servei tindrà un cost reduït pels 
pares i s'acorden els següents preus:

12€/mes/alumne per 4 dies

7€/mes/alumne per 2 dies

2€/dia/alumne esporàdics

5. Renovació de membres de la Junta

La Junta de l'AMPA fa saber que pel curs 2014-15 es preveuen algunes baixes que caldrà cobrir. 
S'acorda exposar-ho per la següent assamblea.

6. Pregs i preguntes

Finalitza l'assamblea sol·licitant la col·laboració dels pares i mares de l'Escola per dur a terme el 
nostre projecte com a Associació. 

Essent les 23.15 hores i sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió.


