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ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’ESCOLA 
TORRENT DE CAN CARABASSA 
 
DATA: 11-12-2008 
HORA: 20:30 en primera convocatòria i 21:00 hores en segona  
LLOC: menjador de l’escola 
Ordre del dia 
 

A. Lectura acta anterior 
B. Elecció de càrrecs de la Junta 
C. Tancament curs 2007-2008 
D. Memòries de les comissions 
E. Aprovació de pressupostos i quotes del curs 2008-2009 
F. Intervenció de l’equip directiu 
G. Petició d’auditors  
H. Torn obert de paraules 

 
A. Lectura acta anterior: 
 
Llegim l’acta de la reunió passada i l’aprovem sense cap esmena. 
 
B. Elecció de càrrecs de la Junta: 
 
Per esgotament del mandant, la presidenta, la vicepresidenta, el secretari i els vocals 
cessen en les seves funcions, i el tresorer posa el seu càrrec a disposició de l’assemblea. 
Per tant, la nova candidatura que es presenta a l’elecció és la següent: 
 
Presidenta: Anna Bayona  
Sotspresidenta: Gemma Oviedo  
Secretari: Joan Vilademunt  
Tresorer : Xavier Umbert 
Vocal: Carles De la Prida 
Vocal: Gloria Gaspar 
Vocal: Maite Rams 
 
El resultat de les votacions, sobre un total de 40    assistents, és el següent: 
 
Sí: 40 // No: 0 // Abstencions: 0 
  
Per tant, resulta unànimement acceptada la candidatura presentada. 
 



C. Tancament curs 2007-2008: 
 
El tresorer ens fa una petita explicació de com han quedat els comptes d’aquest curs, en 
base a la documentació preparada, que s’adjunta com a annex a aquesta acta. 

• Tenim un pressupost molt gran ja que controlem moltes coses. 
• Aquest any hem aconseguit reduir substancialment els impagats tot i que encara en 

tenim. 
• Hem tingut un lleuger superàvit en quasi bé totes les activitats però no tenim 

present reduir les quotes per que coincideix, pràcticament amb el saldo inicial, 
aquest superàvit el destinarem a activitats de l’escola: teatre, material, etc. 

• Tenim previst continuar el projecte de teatre, així doncs comprarem  coses: llums, 
etc. 

• Retornarem diners a les famílies de la quota de llibres (20 euros) ja que ens han 
donat una subvenció més gran que la que nosaltres esperàvem. 

• S’han fet reunions conjuntes de la Comissió Econòmica de l’Ampa i de l’escola per 
tal de tenir un millor funcionament. 

• Tenim firmes conjuntes (tresorer, secretària administrativa i presidenta, per poder 
treure diners, així ens evitem tenir problemes. Qualsevol decisió econòmica es pren 
dintre de les reunions de l’AMPA, entre tots. La comissió té per missió controlar la 
despesa i proposar millores, però l’orientació del pressupost i les decisions es 
prenen en les sessions obertes que convoca l’AMPA o en sessions extraordinàries, 
si cal. Tota la informació la tenim a la Web. 

• Aprovem els comptes de l’any passat. 
 
 
El resultat de les votacions, sobre un total de 40    assistents, és el següent: 
 
Sí: 40 // No: 0 // Abstencions: 0 
 
D. Memòries de les comissions: 
 

• Tots els responsables de les diferents comissions ens exposen com van anar l’any 
passat. Les memòries les penjarem a la pàgina Web. 

• Sempre poden haver petits problemes de funcionament que intentem arreglar, però 
en general va anar tot molt bé.  

 
E. Aprovació de pressupostos i quotes del curs 2008-2009 : 
 
El tresorer ens presenta el nou pressupost, que s’adjunta com annex 2 a aquesta acta.  
En línies generals no tenim grans canvis. 

• Augmentarem 2 euros l’espai migdia per quadrar-ho millor. 
• Com el curs passat, ja des del primer rebut de setembre s’ha inclòs l’increment 

provisional de la quota prevista per a aquest any per tal que el rebut de gener, 
desprès de fer la rectificació, si cal, no sigui massa elevat. 

• Reiterem que la partida de contingències no gastada cada any es baixi reservant 
per a possibles contingències mes grosses. 
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F. Intervenció de l’equip directiu : 
 
La Pepa Carreras ens explica les últimes novetats que hi ha a l’escola i com va anar el 
curs passat: 

• És el sisè any de funcionament i es nota que les coses van millor. 
• Hi ha cursos de formació dels mestres, assessoraments per part d’especialistes i 

plans específics educatius. 
• Han aprovat el PEC de l’escola que és el projecte educatiu i les directius bàsiques 

de funcionament. 
• Els problemes de robatoris de l’escola es van acabar des que van posar les reixes 

noves pel lloc on saltaven. 
• Tenen la previsió d’arreglar els tendals de parvulari. 
• Aquest any no tindrem la persona encarregada de la biblioteca però miraran de 

solucionar-ho. 
• Tenim projectes comuns de l’AMPA i l’escola: hort, arbres, etc. 
• Volen treballar més l’anglès. 
• L’equip agraeix explícitament la feina i la implicació de l’AMPA en el funcionament 

de l’escola. 
 

G. Petició d’auditors : 
 
Demanem voluntaris per fer unes auditories del pressupost, per tal de donar la possibilitat 
d’observar amb més detall la gestió econòmica a qui ho desitgi, però ningú s’ofereix. 
 
H. Torn obert de paraules : 
 

• Una mare demana si es podria donar més informació a les classes de P-3: si 
dormen, si han menjat bé... L’equip directiu explica que a parvulari s’ha de donar 
per entès que no hi ha cap alteració dels hàbits normals de l’edat si no s’informa 
directament a la família afectada. 

• Es proposa posar alguna recepta, d’algun dels diferents plats que posem al menú, 
per poder-la fer a casa, a la pàgina web o bé al revés del menú que ens donen. 

• Tornem a fer una valoració positiva del fet que els de 5è i 6è mengin a les classes. 
No és la situació ideal però no podem fer un altra cosa donades les condicions de 
l’escola. 

• Preguntarem a l’empresa de menjador si es poden fer picnics a les sortides que fan 
els nens i les nenes en lloc de portar el menjar de casa. 

 
 
 
Donem per acabada la reunió.  
 


