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ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’ESCOLA 
TORRENT DE CAN CARABASSA 
 
DATA: 23-01-2012 
HORA: 20:30 en primera convocatòria i 21:00 hores en segona  
LLOC: menjador de l’escola 
 

A. Lectura acta anterior 
B. Aprovació de modificacions del reglament de funcionament intern de l’AMPA 
C. Elecció de càrrecs de la Junta 
D. Intervenció de l’equip directiu 
E. Memòries de les comissions 
F. Tancament curs 2010-2011 
G. Aprovació de pressupostos i quotes del curs 2010-2011 
H. Torn obert de paraules 

 
A. Lectura acta anterior: 
 
Llegim l’acta de la reunió passada i l’aprovem sense cap esmena. 
 
B. Aprovació de modificacions del reglament de funcionament intern de l’AMPA: 
 
Es fa un resum dels canvis introduïts al reglament: 

 S’ha afegit a les generalitats i no només a alguns serveis com fins ara, que si 
l’actitud d’un nen/a provoca un mal funcionament de qualsevol dels serveis es 
valorarà amb la família la seva continuïtat en els serveis que ofereix l’AMPA. 

 S’han fet canvis en els horaris d’acollida de tarda i de les extraescolars adaptats als 
nous horaris i que aquests es podran ajustar a nous horaris en qualsevol cas previ 
avís. 

 
El resultat de les votacions, sobre un total de 27 assistents, és el següent: 
Sí: 26 // No: 0 // Abstencions: 1 
 
C. Elecció de càrrecs de la Junta 
 
Per esgotament del mandant, la presidenta, el secretari, el tresorer i els vocals cessen en 
les seves funcions. Per tant, la nova i única candidatura que es presenta a l’elecció és la 
següent: 
 
President: Joan Vilademunt i Vilamitjana   
Sotspresidenta: Gemma Oviedo  
Secretari: Toni Perales i Piqué 
Tresorer : Laura Arranz i Muñoz 
Vocal: Míriam Nicodemus i Escribano 
Vocal: Laia Soler i Serra 
Vocal: Xus López-Arenas i Montes 
 



 
El resultat de les votacions, sobre un total de 27 assistents, és el següent: 
Sí: 27 // No: 0 // Abstencions: 0 
  
Per tant, resulta unànimement acceptada la candidatura presentada. 
 
Tot i que va ser acordat en una reunió d’AMPA es creu convenient posar a votació el fet 
de que el President/a sigui el representant de l’AMPA dins del Consell Escolar a menys 
que per alguna raó la persona que ostenti aquest càrrec no vulgui ser-ho, en aquest cas 
s’haurà de escollir el representant entre els candidats. 
 
El resultat de les votacions, sobre un total de 27 assistents, és el següent: 
Sí: 26 // No: 0 // Abstencions: 1 
 
 
D. Intervenció de l’equip directiu : 
 
L’equip directiu ens explica les últimes novetats que hi ha a l’escola i com va anar el curs 
passat: 

 Estat de la plantilla, mestres definitius i la pèrdua de dos mestres 
 Que hi ha un nou administratiu de l’escola des d’octubre 
 Que hi ha hagut més auditories de neteja 
 Que a l’escola hi ha ara mateix matrícula viva, és a dir altes/baixes durant el curs, 

fet al qual no estàvem acostumats fins ara. 
 Que s’ha fet una valoració molt positiva de la refosa de grups, tant del professorat 

com a les avaluacions dels nens/es. 
 Que el canvi d’horari ha estat positiu en alguns aspectes com ara l’organització, el 

temps de patis, el SEP (suport escolar personalitzat) i que com a negatius podem 
destacar la pèrdua de temps de reunió pel professorat, que s’ha perdut professors i 
sense deixar d’esmentar la pèrdua d’una hora lectiva pels nostres fills/es.  

 Que s’ha revisat el règim intern de l’escola i que serà presentat en el proper 
Consell Escolar del pròxim dia 26 de gener. S’han modificats apartats com els que 
fan referència als retards i a les absències injustificades. 

 
 
E. Memòries de les comissions: 
 

 Tots els responsables de les diferents comissions ens exposen com van anar l’any 
passat. Les memòries estan publicades al web de l’AMPA per a la seva consulta. 
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F. Tancament curs 2009-2010: 
 
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. 

 Amb el tema dels impagats es remarca l’esforç de la direcció i es dona les gràcies 
en concret a la tasca de la Isabel, secretaria de l’AMPA. No podem baixar la 
guàrdia. 

 Sobre aquest aspecte s’acorda que l’import d’impagats de famílies que ja no estan 
a l’escola i que es veu impossible de cobrar no s’arrosseguin més i que comptin 
com a despeses. 

 Aprovem els comptes. 
 
 
El resultat de les votacions, sobre un total de 29 assistents, és el següent: 
Sí: 29 // No: 0 // Abstencions: 0 
 
 
G. Aprovació de pressupostos i quotes del curs 2011-2012 : 
 
La comissió econòmica ens presenta el nou pressupost, que s’adjunta com annex 2 a 
aquesta acta.  

 Hi hagut un canvi en la comptabilitat de la partida de Funcionament ja que 
l’aportació de les famílies en aquest apartat les gestionarà directament l’escola. 

 Que es crea una partida nova d’atípics que fins ara estaven dins la partida de 
l’AMPA per tal de millorar i facilitar l’administració dels ingressos atípics per a 
projectes per a l’escola, com per exemple el pati, el teatre, etc... 

 Es mantenen totes les quotes per aquest any. 
 Es pot baixar l’aportació de 50 euros de renovació de llibres a 15 euros degut a 

l’ajut que es rep de l’administració. Aquest import es retornarà a finals de curs. 
 Aprovem els pressupostos. 

 
El resultat de les votacions, sobre un total de 25 assistents, és el següent: 
Sí: 25 // No: 0 // Abstencions: 0 
 

 

Vist i plau 

El secretari       El president 

 

 

 

 

Toni Perales      Joan Vilademunt 
 


