
AMPA ESCOLA PRÀCTIQUES 2
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 
ACTA  del 8 de Novembre de 2011

 
Hora: 20:15 en primera convocatòria i 20:30 en segona convocatòria
Lloc: aula de música de l´escola.
 
Assistents:  25 persones (Laia Aguilar, Eulàlia Arbós, Carme Bellart, Socorro Blanco, Naiara 
Camps, Marta Carrera, Miguel Angel Cordero, Marta Delgado, Oscar Esteban,  Antonio 
Ezpeleta, Natàlia Fuster, Jordi Garcia, Rut Garrido, Lídia Jiménez, Maria José Labrador, 
Paloma López,  Anny  Maestri, Sergi Meseguer, Josep Maria Mestres,  Mercè Olivet, Lluís 
Pineda,  Núria Rigau, Pepe Rodríguez, Lídia Serrat, Cristina Valero).
President: Antonio Ezpeleta, Tresorera: Maria José Labrador, Secretària: Marta Carrera.
Caps de comissions: Comissió d´extraescolars (Rut Garrido), Comissió de Menjador 
(Anny Maestri), Comissió de festes (Miguel Angel Cordero), Comissió de Camí Escolar i 
Manteniment (Oscar Esteban), Comissió de Comunicació (Sergi Meseguer), Enllaç amb Temps 
de Barri (Carme Bellart), Comissió de subvencions (Maria José Labrador).
 
 
ORDRE DEL DIA:

1. Presentació i aprovació del balanç de comptes del curs 2010/11.
2. Presentació del pressupost per al curs 2011/12.
3. Tema obres.
4. Informació de les comissions de treball.
5. Precs i preguntes.

 
 
El President (Antonio Ezpeleta) agraeix a tothom la seva assistència i també als delegats de cada 
classe tot i que comunica que falten delegats als cursos de 3er, 4art i 5è.

 
1. Presentació i aprovació del balanç de comptes del curs 2010/11.

La Tresorera (Maria José Labrador) exposa el document on es desglossen les despeses del 
curs 2010/11 i la previsió d´ingressos i despeses pel curs actual 2011/12. (La documentació 
detallada la podreu trobar a la pàgina web de l´AMPA: www.ampapractiques2.com ). Les 
despeses del curs passat van ascendir a 9.786,59€. 
 

2. Presentació del pressupost per al curs 2011/12.
A 8/11/2011 el saldo de l´AMPA és de 8.400,53€. Els ingressos previstos ascendeixen a 
9.409,71€ i les despeses previstes a 6.386,72€.
 
El pressupost d´aquest curs es calcula a partir dels ingressos fixes estimats de 4.550€ per 
quota de socis (182 famílies sòcies), 500€ de retorn de la cooperativa Abacus i una previsió 
d´ingrés de 400€ per l´organització de les fotos de nadal. Estan pendents la subvenció del 
Consorci per extraescolars (2on pagament de 3.359,71€) i la de la Revista Fem pràctiques  
(600€).
 
En relació a les despeses un pare exposa que publicar la revista Fem pràctiques és molt 
car (2.500€) i que potser seria una opció subvencionar-la amb publicitat dels comerços del 
barri. Es planteja que pot ser una bona idea donat que hi ha el projecte del camí escolar amb 
comerços amics. Una mare opina que és bo mantenir el format físic actual de la revista i no 
passar al digital perquè els nens i nenes la fullegen sovint i en gaudeixen molt. 
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En l´apartat de despeses més enllà de les despeses fixes de l´Associació s´aprova una 
partida per a la Biblioteca (de 1.000€) i per a la compra de protectors de les portes 
d´Educació Infantil (600€ a confirmar) que són necessaris per la seguretat dels infants i en 
cas que l´escola requerís de la nostra participació.
 
Una mare exposa que li agradaria saber en quin punt es troba la biblioteca per saber quines 
necessitats té i si la donació  de l´AMPA és justificada. Una altra mare comenta que és un 
tema de declaració de principis. Un pare indica que es té plena confiança en l´escola i en 
com s´inverteixen les donacions. D´altra banda es planteja la idea de que les famílies puguin 
fer donació de llibres infantils i juvenils. 
 
L´Assemblea de Socis aprova el pressupost.
 

3. Tema obres.
El President informa que les obres previstes (RAM 2008-11) han estat paral.litzades i 
exposa les obres que l´escola ja ha realitzat amb ingressos propis, amb el suport de l´AMPA 
i amb diners rebuts del Consorci. Es tracta d´obres del terra i sostre de la cuina, la pintura 
del pati i del passadís de P3. Descriu també les que queden pendents entre elles la façana 
de l´escola, la pintura del menjador i de l´aula de ciències, els serveis del pati de grans i el 
passadís entre patis.
 
Una mare pregunta per les inundacions del pati de petits. Es comenta que s´hi intenta posar 
remei i que es va remoure la terra a l´estiu i que la qüestió ha millorat una mica.
 

4. Informació de les comissions de treball.
La Comissió d´extraescolars explica que un grup de 17 famílies de P5 estaven interessades 
en organitzar una activitat extraescolar d´anglès com a activitat lúdica i que la proposta no 
ha prosperat de moment.  Alguns mestres han manifestat el seu desacord amb el projecte 
tenint en compte l´edat dels nens, els esforços que s´estan fent amb l´anglès a l´escola i que 
el nivell dels nostres alumnes a l´institut és elevat en comparació amb la resta. Es comenta 
també que  és impossible fer l´activitat al temps del migdia per la manca d´espais i d´aules. 
 
Es planteja que cal fer un debat en el sí de l´AMPA sobre què considerem els socis una 
activitat extraescolar i si hem de funcionar com a empresa de serveis a la carta o fer 
propostes tancades. Membres de l´antiga junta expliquen que elles van prioritzar l´activitat 
esportiva amb l´empresa que gestiona les extraescolars i que havien ofert altres activitats 
(teatre, escacs..) basant-se en enquestes als pares però que finalment no s´omplien grups. 
Una membre del Consell Escolar explica que totes les activitats extraescolars noves han de 
ser aprovades pel Consell i que han d´estar molt ben definides.
 
Una mare manifesta la necessitat que els pares puguin fer una valoració de les extraescolars 
que sigui tinguda en compte posteriorment. Des de la comissió d´extraescolars es prèn el 
compromís d´elaborar i passar a les famílies una enquesta de valoració i una per a suggerir 
noves activitats al voltant de febrer.
 
La Comissió de Menjador informa que aquesta s´encarrega del seguiment de l´empresa 
de menjador (menús, preus, organització..) i de les activitats del temps del migdia. Es 
comunica que els menús aquest any s´han encarit pels alumnes que fan activitats que 
requereixen acompanyament com piscina i música. Explica que l´escola ja té una valoració 
dels menús que realitza gratuïtament el Departament de Salut i que l´empresa va fent els 
ajustaments necessaris. Es ressalta la millora que s´ha produït amb el canvi de cuiner i amb 
el nou forn de convecció.
 
La Comissió de Festes informa que la practicada es celebrarà el dia 5 de Maig de 2012 
amb el tema de l´eix transversal d´enguany: Mou-te pel barri mou-te per al barri. Es té 



previst buscar la participació d´associacions del barri i agrupar material il.lustratiu del barri 
provinent de l´arxiu històric.
 
La Comissió de Temps de Barri informa que la festa de Temps de Barri es farà el dia 27 de 
Novembre a l´Espanya Industrial.  S´afegeix que es tracta d´un projecte interdisciplinar molt 
ric però que no se´n sap encara la continuïtat pels ajustaments econòmics.
 
La Comissió de Comunicació informa que està a punt d´estrenar la nova pàgina web de 
l´AMPA www.ampapractiques2.com que intenta ser més atractiva i àgil que l´anterior. 
Es recalca que per a veure vídeos caldrà registrar-se a la pàgina web. Es recorda que hi ha 
Facebook on s´ha engegat un espai de discussió i ara també Twitter. Es comunica que totes 
les comissions que vulguin informar d´algun fet ho facin enviant la informació al mail de 
l´AMPA per tal que sigui difosa. 
 
La Comissio de Camí Escolar explica el projecte que persegueix adequar i pacificar l´entorn 
de les escoles perquè els nens puguin anar-hi sols. Es destaca la manca de botigues amigues 
en l´actualitat i que la nostra escola està molt implicada en el projecte. S´informa també que 
hi ha el projecte de que l´Ajuntament creï una web del camí escolar .
 

5. Precs i preguntes.
Un pare es queixa a l´AMPA del mal servei que l´ABACUS ha ofert en l´entrega dels 
llibres de text, han arribat amb retard i en compte-gotes i demana que s´enviï una carta com 
a AMPA com a toc d´atenció.
 
Una mare suggereix que l´AMPA organitzi xerrades donades per especialistes a l´estil de les 
Escoles de Pares sobre temes d´interès per als pares en relació a l´educació i psicologia dels 
fills i filles.
 
Una altre mare demana si es podrien privacitar més les fotos que estan penjades a la web 
de l´escola a través d´un codi d´accés restringit. També ressalta que cal una autorització 
específica de les famílies a l´AMPA en relació als drets d´imatge si surten penjades a la web 
o facebook.
 
Una mare de P3 comenta que cal informar més del què és l´AMPA i com s´organitza i que 
cal millorar les pàgines web que són les fonts de consulta principals en el moment de la tria 
d´escola.
 
Un pare comenta l`èxit de l´últim sopar de famílies en què es va contractar una orquestra i 
demana que es segueixi aquest estil de celebració.
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ACORDS
 

1. L´Assemblea de Socis aprova fer una donació de 1000€ a la biblioteca i fer-se càrrec 
dels protectors de les portes d´infantil amb una despesa aproximada de 600€.

2. La Junta es compromet a elaborar dues enquestes en relació a les extraescolars.
3. La Junta averiguarà el tema dels drets d´imatge per l´ús de fotos i vídeos a la pròpia 

web i Facebook.
4. La Junta consultarà l´opinió de l´escola en relació a subvencionar la Revista amb 

publicitat.
5. Segons acord de l´Assemblea de socis la Junta averiguarà a través de la FAPAC si cal 

tenir un full específic de drets d´imatge per la pàgina web de l´AMPA i l´elaborarà si és 
necessari.

6. La Junta consultarà l´oferta de xerrades de la FAPAC i el procediment necessari per 
engegar-les.

7. La Comissió de Comunicació inclourà el logotip de l´Ajuntament a la Revista donat que 
se´n rep subvenció.

8. La Junta es compromet a traspassar la queixa de les famílies a la Cooperativa Abacus.
9. L´Assemblea de socis aprova elaborar i penjar una pancarta contra les retallades si 

l´escola hi està d´acord.
 
S´acaba l´assemblea a les 23:30. El president aixeca la sessió de la qual, com a secretària estenc 
aquesta acta amb el vist-i-plau del president.
 
 
Antonio Ezpeleta Marta Carrera
President Secretària


