
  ASSEMBLEA ORDINARIA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I LLOC 

Comença la reunió online (via zoom) a les 18:30 h en primera convocatòria i a les 18:40h en segona 

convocatòria el 20/01/2021 

 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior 

2. Valoració activitats 2019-2020 

3. Tancament econòmic curs 2019/20  

4. Renovació de la Junta 

5. Activitats extraescolars 2020/2021 

6. Activitats curs 2020-2021 

7. Comissions de treball curs 2020-2021 

8. Curs 2020/2021 

9. Suggeriments i preguntes 
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Desenvolupament assemblea ordinària 

1.- Lectura i aprovació de l’acte anterior 

La presidenta de la junta, Sandra, pregunta si cal llegir l’acta de l’assemblea anterior. 

Es decideix per unanimitat que no cal fer la llegida de l’acta anterior i que es pot consultar a la web del 

AMPA 

https://ampacatalonia.org/wp-content/uploads/20191204_Assemblea_Acta.pdf 

2.- Valoració activitats curs 2019-2020 

 
Es mostra un quadre amb les activitats extraescolars del curs 19-20 i amb el número d’usuaris inscrits. El 
mateix amb les activitats organitzades per Escola de Pares i Altres activitats.  

Hi ha unes observacions que la Presidenta explica i que es poden veure en l’Annex 1. 

 

3.- Tancament econòmic curs 2019/2020 

La Presidente exposa els comptes del curs 2019/20 (veure annex). Es mostra quadre d’ingressos 
(52.902,90€) i despeses (51.149,00€), i es fa una explicació dels mateixos. 

4.- Renovació junta curs 2020/2021 

Degut a la sortida del Secretari i una Vocal s’han de cobrir aquests càrrecs. Al càrrec de Secretari, 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) 

• Secretària  Marta Pérez López   (DNI: 38145902B) 

• Tresorera:  Alejandra Mavic Aravena Orellana (DNI: 23920242N) 

• Vocal:   Cristina Carboneras Torras  (DNI: 36520927D) 

• Vocal:   Jorgina Llor Martí   (DNI: 40995022Y) 

• Vocal:   Sara Riera Fabré   (DNI: 43435120K) 

 

S’aprova la nova junta per unanimitat dels presents a l’Assemblea. 

https://ampacatalonia.org/wp-content/uploads/20191204_Assemblea_Acta.pdf
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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  Marta Pérez López   (DNI: 38145902B) 

• Tresorera:  Alejandra Mavic Aravena Orellana (DNI: 23920242N) 

 

S’aprova mantenir les targetes prepagament per a: 

• Presidenta:  Sandra Aguilar Ferrer   (DNI: 38812822T) 

 

S’aprova mantenir la targeta VISA-Debit per a: 

 

• Tresorera:  Alejandra Mavic Aravena Orellana (DNI: 23920242N) 

 

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

• Presidenta:  Begoña Tomás Mujal   (DNI: 46647977K) 

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: 

• Secretari  Marc Garcia Serrat   (DNI: 40983439S) 

• Vocal:   Yolanda Martin Castro   (DNI: 46065415A) 

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

• Secretari  Marc Garcia Serrat   (DNI: 40983439S) 

 

5.- Activitats extraescolars curs 2020/2021  
 

S’exposen les extraescolars que s’han pogut organitzar i les que s’han hagut de cancel·lar per falta 
d’alumnes o per problemes d’horaris. 



  ASSEMBLEA ORDINARIA AMPA CATALONIA 

 

Es fa menció a l’activitat “multiesport” que s’ha hagut d’organitzar per grups bombolles i que ha 
començat a meitat de Gener. 

6.- Activitats curs 2020/2021 

S’exposa algunes de les activitats que ja s’han pogut porta a terme en el curs actual i les que hi ha 
previsió de posar en marxa si la situació sanitària pel covid-19 ens ho permet. 

Es fa menció a les possibles activitats d’Escola de Pares que es voldrien dur a terme al llarg del curs per 

part de l’escola de pares. (veure annex) 

I també s’explica la intenció de: 

-Tràmit canvi de nom legal: AFA 

-Possible canvi entitat bancària 

-Inversió que farà l’AMPA al gimnàs per instal·lar una Caixa de ventilació forçada. Aquesta 
inversió ja està pressupostada. I s’està a l’espera que el Consorci l’aprovi per fer la instal·lació. 

 

7.- Comissions de treball curs 2020-2021 

 

Es fa menció a les comissions que ja estan en funcionament i s’exposa la intenció de crear dues noves: 

o Comissió pacificació entorn/medi ambient 
o Comissió tecnològica 

 

En aquest punt, varis/es sòcies mostren el seu interès per posar en marxa la comissió pacificació 
entorn/medi ambient i poder engegar accions al respecte. Quan es tinguin els interessats s’organitzarà 
una reunió per fer llista d’accions i contactes que es tenen en aquest sentit. En aquesta reunió es 
decidirà coordinador/a de la comissió 

I es fa recordatori de la convocatòria que s’ha fet per reunió informativa instituts adscrits curs 2021-22, 
pel dilluns 25/01/21 a les 18’30h, via zoom. 

8.- Escola de pares i mares 

Es fa una exposició de les activitats que es duran a terme al llarg del curs per part de l’escola de pares. 

(veure annex) 

9.- Suggeriments i preguntes  

Es fan dos suggeriments: 
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- Full d’activitats extraescolars: afegir una columna que indica el preu total+ traspàs (en cas que 
les famílies ho necessiten). D’aquesta manera una família que vol inscriure a una extraescolar 
sabrà què pagarà de l’activitat extraescolar al AMPA, més el servei de traspàs a LUDOTECA, si és 
que ho necessita. 

- Extra escolar “teatre”. Es pregunta si de cara al curs vinent es podria tornar a organitzar.  
 

Els dos suggeriments queden en acta i es tindran en compte 

S’acaba l’Assemblea Ordinària a les 19,30h.  
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Annex I acta reunió 
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Sandra Aguilar Ferrer       Marta Pérez López 
Vist-i-plau Presidenta       Secretària 

 

 

 

 

 

Barcelona, a 20 de Gener 2021 


