
  ASSEMBLEA ORDINARIA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I LLOC 

Comença la reunió a  les 18:30 en segona convocatòria el 28/09/2018, a la biblioteca de l’Escola 

Catalònia. 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acte anterior 

2. Resum valoració activitats curs 2017/18 

3. Balanç d’ingressos i despeses curs 2017/18 

4. Elecció nova Junta Directiva 

5. Previsió de despeses curs 2018/19 

6. Activitats extraescolars curs 2018/19 

7. Proposta activitats curs 2018/19 

8. Proposta activitats per a l’Escola de pares i mares 

9. Comissions 

10. Tallers P3 

11. Precs i preguntes 
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Desenvolupament assemblea ordinària 

1.- Lectura i aprovació de l’acte anterior 

EL secretari de la junta, Marc, fa lectura de l’acta de l’assemblea anterior. 

S’aprova per unanimitat dels presents a l’assemblea. 

 

2.- Resum valoració activitats curs 2017/18 

Es fa un breu resum de les valoracions de les activitats, actes i funcionament de l’Ampa. (veure annex) 

 Es van fer socis un total de 275 famílies, el que representa un total de 340 nens associats. 

 Es van dur a terme un total de 12 activitats. 

 

3.- Balanç d’ingressos i despeses curs2017/18 

La tresorera, Mireia Carabán, exposa que l’any en curs no es tancat i que els comptes es veuran en una 

assemblea extraordinària tant bon punt estiguin tancats. 

 

4.- Elecció nova Junta Directiva 

Es dissol l’actual Junta directiva i es presenten les candidatures a nova Junta directiva. Tan sols es 

presenta una opció que es aprovada per unanimitat de l’Assemblea. 

La nova Junta directiva queda composta per: 

 Presidenta:  Sandra Aguilar Ferrer   (DNI: 38812822T) 

 Vicepresidenta:  Begoña Tomás Mujal   (DNI: 46647977K) 

 Secretari  Marc Garcia Serrat   (DNI: 40983439S) 

 Tresorera:  Alejandra Aravena Orellana  (DNI: 23920242N) 

 Vocal:   Cristina Carboneras Torras  (DNI: 36520927D) 

 Vocal:   Jesús Reategui Morales   (DNI: 26298139P) 

 Vocal:   Jorgina Llor Martí   (DNI: 40995022Y) 

 Vocal:   Sara Riera Fabré   (DNI: 43435120K) 

 Vocal:   Yolanda Martin Castro   (DNI: 46065415A) 
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S’aprova la nova junta per unanimitat dels presents a l’Assemblea. 

 

S’aprova la continuïtat del regim mancomunat dos a dos indistintament amb totes les gestions 

relacionades amb les entitats bancàries. Els membres de la nova junta apoderats seran: 

 Presidenta:  Sandra Aguilar Ferrer   (DNI: 38812822T) 

 Vicepresidenta:  Begoña Tomás Mujal   (DNI: 46647977K) 

 Secretari  Marc Garcia Serrat   (DNI: 40983439S) 

 Tresorera:  Alejandra Aravena Orellana  (DNI: 23920242N) 

S’aprova mantenir les targetes prepagament per a: 

 Secretari  Marc Garcia Serrat   (DNI: 40983439S) 

 Vocal:   Jesús Reategui Morales   (DNI: 26298139P) 

S’aprova sol·licitar una nova targeta prepagament per a: 

 Presidenta:  Sandra Aguilar Ferrer   (DNI: 38812822T) 

S’aprova sol·licitar una nova targeta prepagament amb disponibilitat d’extracció d’efectiu per a: 

 Tresorera:  Alejandra Aravena Orellana  (DNI: 23920242N) 

S’agraeix la feina feta pels membres que causen baixa a la junta i com a conseqüència d’aquesta baixa es 

retiren tots els poders a tots els comptes bancaris a nom de l’Ampa que puguin tenir. A continuació es 

relacionen les baixes: 

 Presidenta:  María Soledad García Muñoz  (DNI: 38448802R) 

 Tresorera:   Mireia Carabán González  (DNI: 52275930N) 

 Vocal:   María del Carmen Moreno Soler (DNI: 38139279N) 

 Vocal:   Raquel Garcia Añor   (DNI: 38121296S) 

 Vocal:   Victor Guzmán Corominas  (DNI:46051623B) 

S’aprova la baixa de la targeta prepagament per a: 

 Presidenta:  María Soledad García Muñoz  (DNI: 38448802R) 

 

5.- Previsió de despeses 2018/19 

La tresorera, Alejandra, exposa en quan es disposi dels comptes del curs 2017/18 es podrà fer una 

previsió de despeses per al curs 2018/19, entretant s’aplicarà el darrer pressupost presentat. 
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6.- Activitats extraescolars curs 2018/19 

La presidenta, Sandra, comunica que han sortit un total de 13 activitats més la ludoteca. 

 Escola de bàsquet 

 Futbol 

 Tecnologia creativa 

 Jumping clay 

 Patinatge 

 Street dance 

 Tennis taula 

 Escacs 

 Piscina 

 Karate 

 Anglès 

 Escola de cinema 

 Dibuixem còmics 

 

7.- Proposta activitats curs 2018/19 

Es tractarà de realitzar els mateixos actes i festes que el darrer curs. Es presenta una relació provisional 

de festes a fer el curs 2017/18. (veure annex) 

 

8.- Proposta d’activitats per a l’escola de pares i mares 

Es presenta que es i que pretén l’escola de pares, junt amb una previsió de calendari sobre les activitats, 

xerrades i cursos que es fan. (veure annex) 

 

9.- Comissions 
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Es presenta la proposta de treballar en comissions per tal d’implicar més els pares en el funcionament y 

les activitats de l’Ampa. Per ara es proposa la creació de 3 comissions (veure annex) que hauran de tenir 

una persona coordinadora i els col·laboradors fixes o esporàdics necessaris. 

 Festes; Ja existeix i s’encarrega de la decoració i col·laboració en les festes que organitza l’Ampa. 

Es presenta com a coordinadora de la comissió: Raquel Morancho Martín. 

 Pedagògica; de nova creació, s’encarregarà de gestionar un “Camí escolar” i fer un seguiment 

del que tingui a veure amb els instituts adscrits a l’escola o el projecte de institut de referència. 

S’ha de buscar una persona per a coordinar la comissió. 

 Menjador; de nova creació, s’encarregarà de fer un seguiment del menús i les incidències. Es 

presenta com a coordinadora de la comissió a: Monica 

 

10.- Tallers P3 

Al resultar difícil que surtin activitats per a P3, es tractarà de fer una sèrie de tallers mensuals en els que 

participaran els pares junt amb els nens. 

 

11.- Precs i preguntes 

No hi ha precs i preguntes. 

 

S’acaba l’Assemblea Ordinària a les 20,00h. 
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Annex acta reunió 
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Sandra Aguilar Ferrer       Marc Garcia Serrat 
Vist-i-plau Presidenta       Secretari 

 

 

 

 

 

Barcelona, a 30 de septembre 2018 


