Assemblea Ordinària de 20 de novembre de 2018
Lloc i hora: Aula de música a les 16.45h.
Assistents: s’adjunta a l’acta el full de signatures amb els assistents a l’Assemblea.
Ordre del dia
1. Presentació i aprovació dels comptes del curs 2017‐2018.
2. Presentació i aprovació dels pressupostos del curs 2018‐2019.
3. Relleu dels càrrecs de la Junta (Presidència, Tresoreria, Secretaria i Vocalia).
Informació sobre el procés d’eleccions.
4. Projecte “Pati de Possibilitats”.
5. Finalització de la Comissió de participació i creació d’una nova comissió d’inclusió.
6. Comissió de menjador: concurs, canals de comunicació, i dubtes famílies.
7. Comissió extraescolar: Coral Pràctiques
8. Canvi d’articles en l’Estatut de l’AMPA.
9. Aplicació dels descompte de l’AMPA als estudiants de l’institut que tenen germans
a l’escola i siguin socis de l’AMPA.
10. Alumnes amb beques per activitats extraescolars.
11. Torn obert de paraula

1. Presentació i aprovació dels comptes del curs 2017‐2018.
La tresorera presenta els comptes del curs 2017‐2018, i destaca que els ingressos han
estat superiors a altres cursos, cosa que comporta que l’AMPA a data de 1/09/2018
acumuli un important romanent de diners, 4.605€ més que l’estimat.
L’augment d’ingressos ve donat pel rappel d’escolarest, per la subvenció que es va
demanar pel projecte de patis, i per una factura que es va pagar al curs 2016/17, però no
es va ingressar fins al 2017/18. Per altra banda, el nombre total de despeses també ha
estat inferior a l’estimat. Per una banda, la despesa que es va destinar a la festa del 50è
aniversari no s’ha gastat, ja que al fer‐se la festa d’aniversari coincidint amb la Practikada,
la despesa va ser compartida amb l’escola. Per altra banda, el material de la Practikada no
va ser tan alt com el pressupostat, ja que l’escola va regalar les samarretes als nens al seu
càrrec. Per altra banda, es va aconseguir una subvenció pel sopar de famílies.
Sense cap pregunta es passa a la votació dels comptes del curs passat. S’aproven per
unanimitat.

2. Presentació i aprovació dels pressupostos del curs 2018‐2019
Es presenta un pressupost amb pèrdua, ja que el romanent que tenim és força elevat. Les
despeses pressupostades són similars al curs passat, amb excepció del que es pressuposta
pel projecte de patis i per la formació.
Una mare comenta que donat els diners que hi ha a l’AMPA, es podria destinar una part a
la compra i instal·lació del tendall, que és una demanda recurrent de les famílies. S’aprova
que es destini el rappel d’escolarest del curs 2017/18 (3.825,75€) i el que es rebrà en el
curs 2018/19 (s’espera que sigui similar) per la despesa del tendall (es calcula
aproximadament uns 6.000€).
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El pressupost del curs 2018/19 es sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat.
En l’annex s’adjunta els comptes del curs 2017/18 i els pressupostos del curs 2018/19.
3. Relleu dels càrrecs de la Junta (Presidència, Tresoreria, Secretaria i Vocalia).
Informació sobre el procés d’eleccions
El president informa de la finalització del mandat de l’actual Junta de l’AMPA, i de la
convocatòria d’eleccions per al relleu dels càrrecs de President/a, Secretari/a i Tresorer/a,
i vocalies. Es presenta la proposta de calendari d’eleccions. També s’informa que fins al
moment no s’ha presentat cap candidatura, i s’acorda fer especial difusió donada la
importància del relleu dels càrrecs per poder seguir amb les activitats de l’AMPA.
S’ajunta a l’acta el procés d’eleccions.
4. Projecte “Pati de possibilitats”
Des de la Comissió en Xarxa ens expliquen el projecte de patis com a comissió que lidera
aquesta proposta. Ja en la reunió de presentació de curs del setembre, l’escola va
presentar el projecte de patis. Aquesta iniciativa sorgeix de les inquietuds de les famílies
en relació als conflictes que es donen en aquest espai, així com de les poques possibilitats
que l’espai del pati de grans dóna en l’actualitat. La comissió explica que es va aprovar la
subvenció que es va presentar a final del curs passat. Des de la comissió es va considerar
que era molt important iniciar el projecte amb un bon diagnòstic, i per aquesta feina han
confiat amb l’experiència d’una empresa. Després de la cerca d’empreses, finalment es va
decidir contractar l’empresa és COEDUCACIÓ. Aquesta empresa es dedica principalment
en temes de gènere i inclusió.
En l’actualitat, el projecte es troba en la fase de diagnòstic. L’empresa està treballant amb
el claustre de mestres per detectar els conflictes i conèixer les necessitats dels nenes i les
nenes. La setmana vinent es comença amb aquest diagnòstic a través de preguntes i debats
amb als nens i nenes i d’enquestes a les famílies.
La comissió explica que el camí per al canvi és a llarg termini, però que és important
dedicar el temps necessari per a la diagnosi. Això també es tradueix a que la subvenció
rebuda es gastarà en la seva totalitat a la fase de diagnosi. En aquest sentit, la comissió
està treballant en la cerca d’altres fonts de finançament.
La comissió fa i anirà fent difusió del projecte a través dels canals d’informació de l’AMPA.
Sobretot es demana col·laboració de les famílies en la resposta als qüestionaris.
5. Finalització de la Comissió de participació i creació d’una nova comissió
d’inclusió
La Comissió de Participació es va crear amb dos objectius: incrementar el nombre de
famílies sòcies de l’AMPA, i augmentar la implicació de les famílies en el treball en les
diferents comissions i activitats de l’AMPA. La Comissió dona per assolit el primer
objectiu, ja que hi ha hagut un augment progressiu en el nombre de famílies sòcies de
l’AMPA, que ha repercutit positivament en l’augment de les quotes rebudes. Però, en canvi,
consideren que el segon objectiu no s’ha acabat d’assolir transversalment a totes les
comissions.
Actualment, la Comissió ha quedat reduïda a menys persones, i es plantegen un canvi
d’enfocament de la Comissió. A raó d’alguns conflictes sorgits en els darrers cursos, i la
manera en què de vegades han estat tractats, proposen una comissió que pugui donar
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eines a l’escola perquè es puguin treballar de forma més transversal la resolució de
conflictes, i l’educació emocional.
En aquest sentit, la proximitat en el tractament de temes amb la comissió en xarxa
comporta l’opció que es puguin sumar aquestes dues comissiones, treballant temes
diferents però dins de la mateixa perspectiva.
6. Comissió de menjador: concurs, canals de comunicació, i dubtes famílies
Des de la comissió de menjador s’informa que s’ha posposat un any el concurs
d’adjudicació. El concurs previst per el curs passat es va parar per raons externes a
l’escola, però també independents del nous decret que el consorci vol imposar. En
principi, el concurs hauria de fer‐se aquest curs.
Des de la Comissió es fa èmfasis en que s’han d’utilitzar les vies de comunicació establertes
per a la resolució de conflictes. En aquest sentit, es comunica que es treballarà perquè
aquestes vies de comunicació siguin més clares i efectives.
Un pare mostra la seva preocupació per algunes de les coses que es van dir en la reunió
informativa de menjador. Sobretot en aquells aspectes que feien relació a l’autonomia dels
alumnes.
Una mare pregunta si es pot anar, sense previ avís, un migdia al menjador. Des de la
Comissió s’informa que si les persones son de la Comissió no hi ha cap inconvenient, però
que per la resta de famílies hi ha uns dies establertes en les jornades de portes obertes del
menjador.
7. Comissió extraescolar: Coral Pràctiques
Des de la Comissió d’extraescolars, s’informa que aquest curs s’han inscrit molts nens a la
Coral Pràctiques i que superen el nombre de places establertes. Com que el curs funciona
molt bé, ara per ara, mantenen aquests 39 nens i nenes, però en el cas que es presentessin
problemes de comportament o de funcionament es replantejarà tornar a disminuir el
nombre a 30.
8. Canvi d’articles en l’Estatut de l’AMPA.
Des de la Junta de l’AMPA s’informa que els Estatuts de l’AMPA són molt antics i que
alguns articles estan desactualitzats. És per aquesta raó, que des de la Junta es proposa
realitzar el següents canvis o actualitzacions:
 S’ha adaptat la redacció de tots els articles a la visió de gènere.
 En la denominació de l’AMPA encara figura AMPA Pràctiques Ramon Panè. Es
proposa actualitzar el nom, i aprofitar l’avinentesa per canviar d’AMPA a AFA. Per
tant, el nom que es proposa és AFA Pràctiques.
 Eliminar la figura de Vicepresident que mai s’ha utilitzat.
 Especificar que la Junta de l’AMPA no treu cap rendiment econòmic de la Gestió de
l’AMPA.
 Reduir el mandat de la Junta a tres anys.
 Especificar que seran sòcies de l’AMPA, aquell nucli familiar que tinguin un fill
escolaritzat el Pràctiques.
Es sotmeten a votació els canvis proposats, i s’accepten per unanimitat.
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9. Aplicació dels descompte de l’AMPA als estudiants de l’institut que tenen
germans a l’escola i siguin socis de l’AMPA.
Fins ara s’ha aplicat el descompte per ser soci a AMPA a estudiants d’ESO, que realitzen
activitats extraescolars a l’Eixample, que són germans d’alumnes de l’Escola i que la seva
família són socis de l’AMPA. Com que aquest acord no està explícit enlloc, des de la Junta
es proposa que es sotmeti a votació. S’aprova amb 30 vots a favor d’un total de 35.
10. Alumnes amb beques per activitats extraescolars.
Els alumnes receptors de les beques per activitats extraescolars de l’Ajuntament se’ls
aplica el descompte de soci de l’AMPA, tot i que la família no sigui sòcia de l’AMPA i en
pagui les quotes corresponents. La Junta sotmet a vot si es segueix aplicant aquest criteri.
S’aprova amb un total de 32 vots a favor.
11. Torn obert de paraula
a) Un pare mostra la seva preocupació per l’estat del camí escolar venint de l’Estació de
Sants, i pregunta quines accions es podien dur a terme. Des de la Junta s’explica que
anteriorment, l’Ajuntament tenia un projecte de camí escolar però que fa temps que
està aturat. S’acorda que es podien realitzar accions individuals com ara fotografies de
l’estat del camí escolar i enviar‐las a la guàrdia urbana, com reprendre les accions des
de l’AMPA. Una mare es proposa per formar part de la comissió de camí escolar.
b) Una mare de primer denúncia la dificultat per poder accedir a les activitats
extraescolars i al casal d’estiu donat que el curs de primer és curs bolet , i això
comporta que hi hagi més demanda en aquestes activitats. Demana que es tingui en
compte aquesta situació en la planificació de places ofertes en aquests cursos. S’acorda
que des de la Junta de l’AMPA es traspassarà la informació a l’empresa d’activitats
extraescolars l’Eixample.
c) Des de la Comissió de la Practikada es demana que més famílies s’incorporin a la
comissió, ja que s’han donat algunes baixes i són poca gent per entomar aquesta
activitat.
d) Una mare pregunta si l’AMPA disposa d’espais físics on poder difondre les activitats de
l’AMPA. Considera que d’aquesta manera seria més visible les accions i activitats de
l’AMPA i podria fomentar una mica més la participació de les famílies. S’informa que
l’AMPA disposa de dues cartelleres que poden ser utilitzades sempre que es necessiti.
Només cal donar la documentació als conserges de l’escola perquè ho puguin penjar.
e) Des de la Comissió de Comunicació, responsable de la revista, s’informa que l’escola
ha comunicat que aquest curs es realitzarà una revista menys que les que s’han
realitzat fins l’actualitat. També informa que les persones que fins ara maquetaven la
revista ho han deixat de fer. Una mare s’ha ofert per la maquetació d’aquest curs. Tot i
això, des de la comunicació es considera que s’hauria de fer una replantejament de la
situació actual de la revista i de la direcció que ha seguir.
f) L’Assemblea expressa el seu agraïment a la Junta directiva de l’AMPA per la tasca
realitzada durant el seu mandat.

L’Assemblea finalitza a les 19.25h.
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Annexos: Proposta eleccions per a l’AMPA de l’Escola Pràctiques.
Dates:
20/11/2018: Assemblea General de socis i sòcies.
26/11/2018 – 3/12/2018: Presentació candidatures.
4/12/2018: Validació candidatures proposades.
5/12/2018: Presentació pública candidatures proposades.
17/12/2018: Dia de votacions.
17/12/2018 i 18/12/2018: Recompte de vots i publicació dels resultats.
19/12/2018: Inici del període de traspàs de funcions.
Processos:
Assemblea General de Socis i Sòcies: s’informarà del final del mandat i del procés de relleu
de l’actual AMPA.
Presentació candidatures: Les candidatures s’hauran de presentar a l’AMPA mitjançant la
bústia de l’AMPA o la seva adreça mail. Caldrà lliurar un full on consti les persones
candidates per a la Presidència, la Secretaria, la Tresoreria i les diferents Vocalies, si és
que n’hi hagueren. Aquest full haurà d’anar signat, com a mínim, per les persones
candidates a la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria. Caldrà que les persones
s’identifiquin amb el DNI, els cursos dels seus fills i els seus números de telèfon i/o
adreces mail.
Les persones candidates hauran de ser socis i sòcies de l’AMPA de l’Escola Pràctiques. Els
actuals estatuts atorguen un període de 4 anys per a les Juntes, des de la seva inscripció al
registre d’associacions. Les persones que estiguin col·laborant amb l’AMPA, en qualsevol
de les modalitats previstes més enllà de la Junta, podran mantenir la seva implicació
durant el procés d’eleccions i un cop conclòs aquest.
Validació candidatures proposades: des de l’actual Junta de l’AMPA es vetllarà per a que
les candidatures compleixin amb els requisits necessaris.
Presentació pública candidatures proposades: des de l’actual AMPA es donaran a conèixer
les candidatures presentades a través dels diferents canals establerts per a la comunicació
amb les famílies.
Dia de votacions: totes aquelles persones socis i sòcies de l’AMPA de l’Escola Pràctiques
tenen dret a votar. Per a tal, es procedirà a la votació en un dia, en horari de matí i tarda, a
les instal·lacions de l’Escola Pràctiques. Es destinarà una urna, tancada i segellada, on es
dipositarà el vot. Per tal de fomentar la participació, es permetrà la delegació del vot
sempre hi quan aquesta delegació quedi en constància en un document signat i amb la
còpia del DNI delegant, informant de a qui es delega el vot.
Recompte de vots i publicació dels resultats: per al recompte dels vots emesos, hi haurà
present una persona representat de l’actual Junta, una altra representant de les diferents
candidatures i una persona representant de l’escola. De la votació se’n farà un acte per
deixar constància; un cop totes les persones representants hagin signat l’acta, es procedirà
a la destrucció dels vots. Els resultats es faran públics a l’endemà pels dels diferents canals
establerts per a la comunicació amb les famílies.
Inici del període de traspàs de funcions: a partir de la publicació dels resultats, s’iniciarà
un període de transició entre l’actual Junta i la Junta electe, que comprendrà la conseqüent
inscripció de la nova configuració de càrrecs en el registre d’associacions de la Generalitat.
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AMPA PRACTIQUES

SALDO AMPA
8.090,40 €
8.199,57 €
Projecció 01/09/18
7.119,57 €

PRESSUPOST CURS 2017‐2018

Diferencia

01/09/2016
01/09/2017

01/09/2017
01/09/2018

SALDO AMPA
8.199,57 €
18.215,78 €

‐1.080,00 €

PRESSUPOST

Diferencia

10.016,21 €
RESULTAT

DIFERENCIA

INGRESSOS
Ingressos propis
QUOTES SOCIS
BOTIGA PRACTIKADA
TIQUETS SOPAR FAMILIES
RETORN BESTRETA TABALS

6.350,00 € 254 families a 31/10/2017
1.000,00 €
500,00 €
350,00 € Retorn la resta de la bestreta

ingressos per serveis i col.laboradors
COMISSIO FOTOGRAFIES
RAPPEL ABACUS
RAPPEL ESCOLAREST

50,00 €
100,00 €

Subvencion públiques
SUBVENCIO REVISTA FEM PRACTIQUES
SUBVENCIO REVISTA FEM PRACTIQUES
SUBVENCIO PRACTIKADA
SUBVENCIO PROJECTE PATIS
TAULES I CADIRES SOPAR FAMILIES 16/17

900,00 € curs 2016/17
500,00 € curs 2017/18
1.000,00 € curs 2016/17

TOTAL INGRESSOS

6.835,00 €
435,00 €
606,00 €
350,00 €

485,00 €
‐565,00 €
106,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
3.825,75 €

‐50,00 €
‐100,00 €
3.825,75 €

900,00 € CURS 2016/17
900,00 €
1.000,00 € CURS 2016/17
1.500,00 €
1.210,00 € CURS 2016/17

0,00 €
400,00 €
0,00 €
1.500,00 €
1.210,00 €

10.750,00 €

17.561,75 €

6.811,75 €

‐370,00 €
‐200,00 €
‐450,00 €
‐50,00 €
‐50,00 €
‐100,00 €

‐370,67 €
‐92,29 €
‐437,61 €
0,00 €
‐28,87 €
0,00 €

‐0,67 €
107,71 €
12,39 €
50,00 €
21,13 €
100,00 €

Colaboració amb l'escola
DONACIO BIBLIOTECA ESCOLA
REVISTA FEM PRACTIQUES
DISSABTE COLABORATIU
ANIVERSARI ESCOLA

‐600,00 €
‐1.800,00 €
‐300,00 €
‐1.000,00 €

‐600,00 €
‐1.858,56 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
‐58,56 €
300,00 €
1.000,00 €

Activitats pels nens, nenes i families
SAMARRETES SISÈ
ACOLLIDES REUNIONS
SOPAR DE LES FAMILIES

‐550,00 €
‐1.000,00 € S'inclouen acollides de formacions a les families
‐1.400,00 €

‐386,60 €
‐657,50 €
‐588,60 €

163,40 €
342,50 €
811,40 €

DESPESES
Despeses de funcionament
QUOTA FAPAC
DOMINI SERVIDOR
COMISSIONS BANC
FOTOCOPIES
CONSUMIBLES DIVERSOS
BUSTIES AMPA

Musica

0,00 €

Despesses

117,10 €

Neteja

0,00 €

Plats i gots compostables

48,00 €

FESTA DE LA PRACTIKADA

MATERIAL BOTIGA DE LA PRACTIKADA
FESTA DE TARDOR
FORMACIO FAMILIES
CORAL MIGDIA
APORTACIO ASSAMBLEA GROGA
CARTELON AMPA
CATELON COMISSIO EN XARXA
TOTAL DESPESES
TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES

423,50 €

Taules i cadires

‐1.000,00 €

‐683,15 €

Musica

405,35 €

Despesses

187,80 €

Neteja

0,00 €

Tarima

90,00 €

316,85 €

‐1.000,00 €
‐150,00 €
‐600,00 €
‐1.100,00 €
‐10,00 €

‐372,26 €
‐71,14 €
‐200,00 €
‐1.111,78 €
0,00 €
‐59,29 €
‐27,22 €

627,74 €
78,86 €
400,00 €
‐11,78 €
10,00 €
‐59,29 €
‐27,22 €

‐11.830,00 €

‐7.545,54 €

4.284,46 €

10.750,00 €
11.830,00 €

17.561,75 €
7.545,54 €

Els ingressos propis representen el: 47%
Els ingressos per serveis i col.laboracions representen el: 22%

Les despeses de funcionament representen el: 12%
Les col.laboracions amb l'escola representen el: 33%

Els ingressos per subvencions publiques representen el: 31%

Les activitats pels nens, nenes i falimilies representen el: 55%

AMPA PRACTIQUES
PRESSUPOST CURS 2018‐2019

SALDO AMPA
01/09/2017
01/09/2018
Projecció 01/09/19
PRESSUPOST

8.199,57 €
18.215,38 €
7.610,38 €

Diferència

‐10.605,00 €

OBSERVACIONS

INGRESSOS
Ingressos propis
QUOTES SOCIS
BOTIGA PRACTIKADA
TIQUETS SOPAR FAMILIES

7.050,00 €
435,00 €
600,00 €

282 families a 08/11/18

ingressos per serveis i col.laboradors
RAPPEL ESCOLAREST
Subvencion públiques
SUBVENCIO REVISTA FEM PRACTIQUES
TOTAL INGRESSOS

500,00 €
8.585,00 €

DESPESES
Despeses de funcionament
QUOTA FAPAC
DOMINI SERVIDOR
COMISSIONS BANC
FOTOCOPIES
CONSUMIBLES DIVERSOS
BUSTIES AMPA

‐380,00 €
‐200,00 €
‐450,00 €
‐50,00 €
‐50,00 €
‐100,00 €

Colaboració amb l'escola
DONACIO BIBLIOTECA ESCOLA
REVISTA FEM PRACTIQUES
PROJECTE PATIS
INSTAL.LACIO TENDALS PATI GRAN

‐600,00 €
‐1.500,00 €
‐2.000,00 €
‐6.000,00 €

Activitats pels nens, nenes i families
CORAL MIGDIA
FORMACIO FAMILIES
ACOLLIDES REUNIONS
FESTA DE LA PRACTIKADA
MATERIAL BOTIGA DE LA PRACTIKADA
SOPAR DE LES FAMILIES
SAMARRETES SISÈ
ASSAMBLEA GROGA

‐1.100,00 €
‐1.200,00 €
‐1.100,00 €
‐1.500,00 €
‐1.000,00 €
‐1.400,00 €
‐550,00 €
‐10,00 €

TOTAL DESPESES

‐19.190,00 €

TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES

8.585,00 €
‐19.190,00 €

Els ingressos propis representen el: 95%
Els ingressos per serveis i col.laboracions representen el:
Els ingressos per subvencions publiques representen el: 5%
Les despeses de funcionament representen el: 7%
Les col.laboracions amb l'escola representen el: 53%
Les activitats pels nens, nenes i falimilies representen el: 40%

s'acorda import màxim el rappel escolarest

S'inclouen les acollides de formacions a les families

