
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CURS 2010-2011.

Dia: 12 de novembre de 2010.
Hora: les vuit i deu minuts del vespre.
Lloc:  sala  d'actes  del  col.legi  Mare  de  Déu  de  la  Serra  a  l'avinguda  Mare  de  Déu  de 
Montserrat, número 5.
Assistència: 27 pares i mares.

ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.Proposta d'aprovació de la nova junta de l'AMPA.
3.Presentació dels comptes del curs escolar 2009-2010.
4.Aprovació del pressupost del curs escolar 2010-2011.
5.Proposta d'activitats pel curs escolar 2010-2011.
6.Canvi del llibre d'actes per un exemplar de fulls intercanviables.
7.Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

El president de l'AMPA, Sr Jaume Vila, obre la sessió donant la benvinguda a tots els 
assistents essent les vuit i deu minuts del vespre. Comenta breument el desenvolupament de 
l'acte, el qual s'inicia amb:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

La secretària, Raquel Huguet, procedeix a la lectura de l'acta de l'Assemblea General  
Ordinària que va tenir lloc el dia 13 de novembre del 2009 passades les vuit del vespre, la qual 
és aprovada per unanimitat per part de tots els assistents.

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA NOVA JUNTA DE L'AMPA.

El president de l'AMPA, presenta la proposta de renovació de la Junta de l'AMPA com 
a conseqüència dels cursos que havien de renovar els seus representats. Aquest any entren 
com a nous membres  de la junta: Josep Mª Sans (per la Llar d'infants), Rosa Gavarro (per 2n  
Educació primària) i renova  Ismael Porta (per 6è d'Educació primària).

Per tant la nova Junta de l'AMPA queda integrada de la següent manera:
President: Jaume Vila (per 5è EP)
Vicepresidenta: Mireia Saperas (per 4rt ESO)
Secretària: Raquel Huguet (per 3r EP)
Sotssecretària: Mònica Crisol (per P3)
Tresorer: Gabriel Serra (per 3r ESO)
Sots-tresorera: Sònia Garcia (per P4)
Cap de premsa: Joan Foguet (per 4rt EP)
Vocals: Josep Mª Sans (per llar d'infants), Anna Vilar (per P5), Anna Maseras (per 1r EP), 



Rosa  Gavarro  (per  2n  EP),  Ismael  Porta  (per  6è  EP),  Jordi  Pujadas  (per  1r  ESO),  Laura 
Panadès (per 2n ESO).

Posada a votació la nova junta i la seva composició, és aprovada per unanimitat dels 
assistents.

3. PRESENTACIÓ DELS COMPTES DEL CURS ESCOLAR 2009-2010.

El tresorer Gabriel Serra presenta l'exercici econòmic de l'AMPA que abraça el curs 
acadèmic, és a dir, de l'1 d'agost de 2009 al 31 de juliol del 2010. Això comporta que hi ha 
factures  de  despeses  d'aquest  curs  que  no  estan  comptabilitzades   i  que  per  tant 
repercutiran en el següent exercici econòmic.

L'1 d'agost de 2009 es parteix d'un saldo de 14484,89€  i s'arriba a 31 de juliol amb 
un saldo de 10731,92€. Per tant, en el transcurs del curs escolar 2009-2010 hi ha hagut unes 
pèrdues de 3752,97€.

Els ingressos han estat de 14012,21€ i les despeses han sigut de 17765,28€.
Els ingressos provenen principalment de les quotes dels associats que ha representat 

uns  ingressos  d'uns  7200,00€  i  del  benefici  obtingut  en  la  venda  dels  llibres,  amb  una 
quantitat  recaptada de 4189,39€.  Aquest  any ha disminuït  els  ingressos  d'aquesta última 
partida ja que s'ha fet un descompte més important a les famílies.

Pel que fa a les despeses, les principals partides es centren en: subvenció per l'escola 
d'estiu (1295€), instal·lació de les TIC (5157,33€), carro de cuina (491,50€), dinar festa final 
de  curs  (2760,25€  d'aquí  es  va  recaptar  per  part  dels  pares  1745€),  autocars  (1100€), 
espectacles infantils (2050€), orla de 6è (Foto Video Pulido 675,00€), bossa viatge 4rt ESO 
(1357,00€), bestreta per llibres de text (697,51€).

Els  comptes detallats estan a disposició de tots els  associats i  en el  cas de voler 
consultar-los es pot demanar. S'aproven els comptes per unanimitat.

4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CURS ESCOLAR 2010-2011.

Bàsicament en aquest punt el que es posa a votació és la quota que es passarà als pares. 
Es proposa no augmentar-la, és a dir, deixar-la en 29€ anuals per família que es cobrarà en  
dues vegades, al novembre i a finals de curs.

Tots els assistents hi estan d'acord.

5. PROPOSTA D'ACTIVITATS PEL CURS ESCOLAR 2010-2011.

L'AMPA continuarà col·laborant amb: festa de nadal, fi de curs, consell escolar, orles 
de 6è, autobús 4rt ESO, venda de llibres, etc

Falta veure les quines són les inversions que ens demanarà la direcció de l'escola. Per 
ara la Srta Gisela Monago ens ha demanat col·laborar econòmicament en la cantata que es farà 
a Sta Coloma de Queralt.

6. CANVI DEL LLIBRE D'ACTES PER UN EXEMPLAR DE FULLS INTERCANVIABLES.

La  secretària  Raquel  Huguet  comenta  la  possibilitat  d'utilitzar  un  llibre  d'actes 



intercanviables per agilitzar la transcripció de les actes en el llibre i facilitar la lectura per 
part de qualsevol persona, ja que al escriure's amb ordinador s'evita l'error en la lectura 
degut a problemes de cal·ligrafia.

També comenta que antigament s'havia de segellar el llibre en registre però segons les 
consultes fetes actualment no cal fer-ho, això facilita el tràmit.

Els assistents aproven el canvi.

7. PRECS I PREGUNTES.

Es recull la queixa del preu del menjador escolar, es comenta que respecte a altres 
escoles  és  més  car.  Aquest  tema  s'havia  parlat  amb la  direcció  de  l'escola  i  el  que  van 
respondre és que el preu ja és ajustat. El que encareix més el cost és el servei de guarderia 
dels nens i que si es va a buscar un preu més baix la qualitat del menú també disminuirà.

Una mare comenta la notícia que recentment ha sortit a les notícies en que en les 
escoles públiques on hi ha nens diabètics es posarà una persona que els controli els nivells de 
glicèmia i els punxarà insulina en cas el cas que es requereixi. Es pregunta si això també serà 
així  en  l'escola  concertada.  L'AMPA  comenta  que  no  té  coneixement  del  tema  i  ja  es 
consultarà amb la direcció.

Una mare també comenta perquè l'escola no ha informat als pares sobre el tema que va 
tenir lloc a l'Espluga de Francolí on un home va espantar uns nens oferint-los regals. L'AMPA 
comenta que aquest tema no ha sigut tant greu com s'ha escampat i que a la nostra escola no 
ha vingut cap membre dels Mossos d'Esquadra, com va ser el cas del poble veí. 

Un pare planteja la queixa  sobre el canvi en l'horari d'entrada dels alumnes. Aquest 
canvi es va fer sense previ avís. L'AMPA ja va presentar queixa a la direcció que també va 
coincidir que es va fer precipitadament i es va disculpar. La raó per la qual es va canviar 
l'horari és la seguretat dels nens deixats. Per mala costum s'obria l'escola però no hi havia 
ningú que vigilés els nens (només hi havia la monitora del servei d'acollida).  A partir d'ara 
l'AMPA intentarà que s'amplii a obrir uns 10 minuts abans o a rebaixar al màxim el preu que es 
cobraria als pares interessats per una franja de temps molt curta.

Es pregunta si  en casos de família nombrosa hi haurà descomptes com s'ha fet en 
alguna ocasió.

Els  pares  també  s'interessen  per  la  setmana  de  març.  L'AMPA ja  ha  demanat  la 
subvenció i les activitats les organitzarà l'escola de forma similar a l'escola d'estiu. Encara no 
sabem què es farà ni el preu.

Hi ha una queixa sobre el funcionament dels ordinadors als primers cursos de l'ESO. Es 
pressionarà per saber d'on venen els problemes i que la direcció hi posi solucions.

També es demana preguntar què passarà amb la jornada intensiva del juny. De primer 
moment s'havia tret però en els últims dies s'ha comentat que pot passar a ser decisió de la 
direcció de l'escola. 

Sense  cap  pregunta  ni  comentari  més,  el  president  de  l'AMPA,  el  Sr  Jaume Vila,  
essent un quart de deu de la nit, aixeca l'Assemblea General Ordinària del curs 2010-2011.

Signen la present acta, el president Jaume Vila i Vives i la secretària, Raquel Huguet i  
Masdeu.


