
AMPA ESCOLA PRÀCTIQUES 2
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 
                                       ACTA del 8 de novembre de 2012
 
Hora: 20:00 en primera convocatòria i 20:15 en segona convocatòria.
Lloc: Aula de música de l´escola.
 
Assistents:
 
 

Antonio Ezpeleta, Mº José Labrador, Anny Maestri, Marta Cárdaba, Josep 
Mª Mestres, Sandra Duran, Lidia Jiménez, Ester Sánchez Peris, Laia Aguilar 
Camprubí, Berta Roca Aledo,  Georgina Inglada,  Héctor Giménez, Aitur 
Medialdea,  Natalia Fuster, Pedro Quiroz,  Eva Jordà,  Toni Medina, Eulàlia Arbós, 
Pepe Rodríguez, Miquel Àngel Cordero, Jan Pérez Meluzín, Quirze Piña, Ana de la 
Fuente, Anna Vera, Sergio Lario, Isabel Lasunción, Fernando Artal, Cristina Valero, 
Rut Garrido, Óscar Esteban.

 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA:
 
 
Presentació i aprovació del balanç de comptes del curs 2011/12.
Presentació del pressupost per al curs 2012/13.
Informació de les comissions de treball de l’AMPA.
Delegats de classe.
Xerrades informatives per a les famílies.
Precs i preguntes.
 
El president (Antonio Azpeleta) es presenta i presenta als membres de la junta de l’AMPA, 

María José Labrador (tresorera) i Marta Carrera (secretària, absent per baixa) i dóna 
inici  a la sessió.

 
 
Presentació i aprovació del balanç de comptes del curs 2011/12.

María José Labrador (tresorera), explica el document on es desglossen les despeses 
del curs 2011/12 i la previsió d´ingressos i despeses pel curs actual 2012/13. Les 
despeses del curs passat van ascendir a 9.585,16€, (La documentació detallada la 
podreu trobar a la pàgina web de l´AMPA: www.ampapractiques2.com).

 
 
Presentació del pressupost per al curs 2012/2013.
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A data 6 de novembre de 2012, el saldo de l’AMPA és de 15.090,45€. Els ingressos 
previstos ascendeixen a 7.490€ i les despeses previstes a 7.390€.
 
El pressupost d’aquest curs es calcula a partir dels ingressos fixos estimats de 4.650€ 
de la quota de socis (186 famílies sòcies a data 8/11), 300€ per l’organització de les 
fotos de nadal, 890€ de retorn de la cooperativa Abacus, 500€ per la subvenció de la 
revista “Fem Pràctiques”, i 1.150€ com a ingressos generats pel bar que es preveu 
muntar per festes.
 
Com a novetat, s’explica com a despesa  la partida de 500€, que es destinarà a la 
creació de la Coral de l’escola, i 1.150€ com a ingressos previstos generats  per la 
creació del bar de festes.
 
L’Assemblea de Socis aprova el pressupost. 
 

Informació de les comissions de treball de l’AMPA.

3.1. L’Anny Maestri comença presentant la comissió de menjador. Explica com es 
confeccionen els menús, quins són els integrants responsables de l’empresa de 
menjador,  i les activitats de lleure que es realitzen.

 
Un pare reclama que no se li han passat encara els rebuts de setembre i octubre 
i vol saber si s’ha fet alguna cosa al respecte. Es comenta que ja està passada 
la reclamació i que, tal com es va comentar en la passada reunió de menjador, 
l’empresa responsable ha realitzat canvis interns que podien afectar, en un inici, al 
sistema de cobrament dels rebuts. 

 
Miquel Àngel Cordero presenta la comissió de festes. Informa que aquest any la festa 

de la Practikada girarà entorn al tema de l’eix transversal d’enguany, el circ. 
Comenta que aquest any no podrem comptar amb la col·laboració de Temps 
de Barri i per tant es buscarà molt més la implicació i col·laboració dels pares. 
Tanmateix es muntarà una barra de bar amb el que s’espera recuperar part 
dels ingressos que no tindrem de Temps de Barri.

 
Pepe Rodríguez explica el que es fa des de la comissió de comunicació, el Facebook 

de l’AMPA, el web, la revista i sobretot comenta la importància de mantenir la 
comunicació a través del correu electrònic. .

 
 La Núria Rigau explica, des de la Comissió d’Extraescolars, les noves propostes 

d’activitats per aquest curs, sorgides arrel d’una consulta realitzada a finals 
del curs passat i que, possiblement, degut a la crisis econòmica actual, no han 
tingut efectes a nivell d’inscripcions i que per tant el número d’activitats s’han 
vist reduïdes.
Una mare exposa el seu interès per impartir ella mateixa classes de ioga per 
els nens i les seves famílies utilitzant les instal·lacions de l’escola.
Se li demana que passi la petició per mail a l’AMPA.
 



 Hi ha queixes en relació al mal estat de les vies d’accés a l’escola i del mal estat en 
que es troba l’entorn. Es comenta la sensació de perillositat, en alguns casos,  
per  l’augment d’indigents a la zona dels parcs propers a l’escola. i la brutícia 
dels carrers propers.
Una mare s’ofereix a parlar amb el tècnic del districte i comenta que ens farà 
arribar un full amb el protocol a seguir en aquests casos. El president comenta 
que farà arribar aquesta preocupació a la Direcció de l’escola i al proper 
Consell Escolar.
Es demana que les propostes i queixes es passin igualment per mail a l’AMPA.
 

Delegats de classe.
 
Es demana si els delegats de l’any anterior volen continuar sent-ho.
Se sol·licita que es publiquin les funcions dels delegats o bé al Facebook o al web de 
l’AMPA, ja que segons es comenta l’any anterior no van quedar prou clares.
Unes mares comenten que estaria bé que part de les funcions dels delegats serveixin 
per alleugerir les tasques de l’AMPA. Es farà una reunió aviat per coordinar el 
funcionament dels delegats de classe.
 

Xerrades informatives per a les famílies.
 
Es comenten les dues conferències que es van proposar en el darrer consell 
escolar i que estan penjades al facebook de l’AMPA a través del següent link: http://
www.bcn.cat/imeb/accioterritorial/index.htm.
Una tractarà sobre autoritat i límits i l’altra sobre seguretat a les xarxes.
Totes dues són gratuïtes, ja que es troben dins el marc de suport educatiu a les 
famílies.
 

Precs i preguntes.
 
S’obre el torn de precs i preguntes amb la preocupació d’una mare per la “sobre 
ocupació” del patí petit a l’hora de l’esbarjo de mig matí. Aquesta mare proposa 
utilitzar els recursos que podem trobar al barri i utilitzar algun dels patis d’interior d’illes 
propers per poder portar els nens a l’hora de l’esbarjo.
A partir d’aquesta proposta sorgeix l’interès per part d’alguns pares per poder 
participar més activament en la vida escolar dels nens, bé sigui a través del 
monitoratge voluntari, o alternatives similars.
En aquest punt es recomana passar la petició al consell escolar.
 
Alguns pares expressen el seu neguit pel fet que les famílies que no estan associades 
a l’AMPA i no paguen la quota, gaudeixin dels mateixos beneficis que les famílies que 
sí  la paguen.
 
Un pare demana a l’AMPA fer una consulta per valorar i debatre la viabilitat de 
canviar a una jornada compacta o contínua. S’accepta i es decideix iniciar un procés 
d’informació i de recerca sobre els aspectes positius i negatius d’aquesta proposta, 
així com comunicar-ho a la Direcció del centre.



 
Finalitza l’assemblea a les 22:15 hores. El president aixeca la sessió.
 
 
Antonio Ezpeleta.
President de l’AMPA de l’escola Pràctiques 2.


