
AMPA Escola Catalunya 
 

Assemblea  ordinària AMPA Escola Catalunya 

Dia 2 d’octure 2018 
 

Lloc Aula de música Escola Catalunya 
 

Hora inici 16:30h 
 

 

Assistents junta: 
 

Ruben Pasadas, Dani Granados, Txell Sala, Sílvia Mompart, Luna Albagar, Esther 
Segarra, Txell Queralt. 

Assistents totals: 
35 persones: 2 de direcció + 1 Monitaula + 32 famílies 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació acta anterior ( 30 maig 2018 ) 

2. Presentació Ampa 

3. Presentació comissions 

4. Funcionament menjador 

5. Tancament econòmic curs 2017-2018 

6. Nous projectes -Pressupost 2018-2019 

7. Quota 

8. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Lectura i aprovació acta anterior ( 30 maig 2018 ) 

 

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior però per consens es decideix d’aprovar directament i no llegir. 

2. Presentació Ampa 

 

S’explica què és l’ampa i quina és la seva funció. L’ampa són totes les famílies sòcies de l’escola que treballen de 

forma ordenada per dotar la pròpia escola d’eines, recursos, serveis i altres que per sí mateixa l’escola no tindria. 

 

3. Presentació comissions 

 

Es presenten totes les comissions, el nou organigrama queda de la següent manera: 

 

Ruben Pasadas: President 

Sílvia Mompart: Vice-presidenta 

Dani Granados: Tresorer 

Lorena Aymamí: Secretària 

Comissió Econòmica: Dani Granados i Gemma Botifoll 

Representant Ampa al Consell Escolar: 

Sílvia Mompart 

Comissió Comunicació: 

Beatriz Ferriz (WEB), Esther Bobi (DADES), Esther Segarra i Lorena Maymí  

Comissió Monitaula: 

Natàlia Vigueras, Sílvia del Amo, Karla Marenco, Marta Santos i Txell Sala 



Comissió Casals: Rodrigo Barahona i Judith Sastre 

Comissió Festes: Sílvia del Amo, Txell Sala, Luna Elbagar, Raquel Baeza, Cristina Garcia i Txell Caralt 

Comissió Pedagògica: Txell Sala i Cristina Salgado 

 

4. Presentació Menjador 

 

Monitaula explica el funcionament de menjador amb els nous canvis, vigilància de pati, nou règim intern i nou 

funcionament general. La base són els menús saludables i els hàbits saludables. A través d’un centre d’interès es 

dinamitza l’hora de menjador. També es diu que fan la gestió del servei d’extraescolars i de l’acollida. 

 

5. Tancament econòmic 

 

Es tanca el curs amb un romanent de 10.000 €. D’aquest romanent, només se’n pot fer ús de 4.000€. Els altres 

6.000€ queden immobilitzats als estatuts de l’Ampa per si mai hi ha una reparació important a menjador. 

 

6. Nous Projectes, pressupost 2018-2019 

 

Es presenten els 4 nous projectes: 

Projecte pati que consisteix en implementar 4 espais nous al pati, nous jocs naturals al pati de petits, aparca-bicis, 

murals del Werens al pati de petits, mur i amb coordinació amb institut el gimnàs i finalment convocar 4 dissabtes 

amb els pares i mares amb l’objectiu de recuperar les passeres amb jocs tradicionals. 

Projecte Setmana cultural, es vol oferir a l’escola la possibilitat de tenir una setmana cultural amb 4 activitats 

especials i úniques, per a tots els alumnes de l’escola de P3 a 6è. Es coordinarà amb direcció les dates i activitats. 

Projecte Pedagògic, seguint la filosofia de l’escola, es volen fer un seguit de xerrades que aportin valor als nens i a 

les famílies i eines per a un millor enteniment. Es comenta que de moment el programa família i escola de 

l’Ajuntament està parat fins a nou avís i per tant, la gratuïtat de les xerrades no està assegurada. 

Projecte Web i Dades. Amb la nova llei de protecció de dades, l’Ampa està obligada a mantenir uns protocols i uns 

tractaments nous que comporten un manteniment de la web i altres despeses que abans no hi eren. 

El pressupost pel nou curs és de 19.000€.dels quals 6.000€ estan immobilitzats.  

 

7. Quota 

 

Un cop presentats els 4 projectes nous, es veu necessari pujar la quota de l’Ampa a 30€ anuals per família. Cal 

tenir en compte que  la nostra Ampa no realitza activitat econòmica i que només es nodreix de les quotes de les 

famílies. Es tracta d’una quota que s’ha mantingut durant molts anys congelada, havent fet estudi de les diferents 

quotes de les escoles de Sabadell, observem que és una quota normal que està dins de la mitjana, o fins i tot per 

sota, de les escoles amb un perfil semblant a la nostra. L’objectiu és aconseguir que 316 famílies siguin sòcies i 

paguin la quota. Es fa votació i queda aprovada amb 23 vots a favor, 3 abstencions, un vot en blanc, 5 famílies han 

marxat abans de la votació. 

 

8. Precs i preguntes 

 

S’explica que la junta elaborarà un projecte per presentar al programa Construint Ciutat per millorar les 

instal·lacions de l’edifici de parvulari, finestres alumini i lavabos nous, finestres i sostre de menjador i 4 lavabos de 

l’edifici principal. 

S’atenen alguns dubtes i s’expliquen els motius de la pujada de la quota a 2 sòcies que donen la seva opinió. 

Dos pares s’incorporen a la junta amb l’objectiu de donar un cop de mà. El Lluís i el Francesc. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, a les 18:15h s’aixeca la sessió i perquè consti el que s’ha tractat s’estén 

aquesta acta. 

 

             La Secretària                                                                                                                        El President 


