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Acta d’assemblea ordinària d`inici de curs de l’AMPA de 

l’escola Sala i Badrinas 

Identificació de la sessió 

Núm.:20141007 

Data:07-10-2014  de les 18:30 a les 20:00 

Lloc: Menjador de l`Escola  

Assistència 

Com a membres de la Junta:  
Marta Gascón (MG), Dani Soto, Munia Pastor, Mercè Hierro, Jordi Navarro, Sílvia Moreno), 
Cristina Moreno,  Sílvia Moreno, Berta Espinós, Sarai,  Martí Tort, Jessica Saduskie. 
 

I hi eren representades 32 famílies associades. 
 

Ordre del dia: 

1. Presentació de l’AMPA, La junta de l’AMPA. 

2. Informe Econòmic. 

3. Informe de la Junta. 

4. Prec i Preguntes 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Desenvolupament de la sessió. 

1. Presentació de l’AMPA, La junta de l’AMPA.  
Marta Gascon don al benvinguda i comença exposant el primer punt de la  assemblea, es 

presenta l’Ampa, el funcionament en junta, amb un nucli i els vocals i els comissions de 

treball. 

 

Actualment la Junta està composta per :  

 

Marta Gascón i Martí Tort a la presidència, 

Dani Soto i Munia Pastor a la Vicepresidència,  

Núria Vilella i Jordi Navarro a Secretaria , 

Montse Domper a Tresoreria. 

 

MG ens exposa la importància dels vocals com  a nexe entre la junta i les famílies i 

demana voluntaris per el curs 2014-2015, s`ofereixen (el nom entre parèntesis és el del 

nen, per si ens ajuda a situar-nos): 
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CLASSE Vocals 

P3A 

 

Sara González (Aitor), Laura Latorre (Izan), Cristina Rojas (David/Alex),Anna 

Garcia(Carlota). 

P3B Montse Garcia (Jordi), Anna Albalat(Roger),Noelia(Alba), Gemma(Elsa), 

Vanessa(Celia). 

P4A David Rubí (Helena), Mari Carmen Domenech(Daniel), Berta Espinós (Jan). 

P4B Jessica Saduskie (Àlex), Anabel Romero(Rafael), Sarai (Leyre), Rosa(Sergio). 

P5A Marina Moncal(Pau) , Lidia (Ruben), Miriam Humet (Clara).. 

P5B Toni Tort(Pau), Mònica Carranza (Joel). 

1erA Mercè Hierro(Alba), Sarai, Cristina Moreno (Mariona), Cari Ramirez (Victor), 

David Rubí (Montse). 

1erB Susanna Magaña, Silvia Moreno (Noa), Aleix Garró (Irisbelle). 

 

En quant a les comissions de treball les que estan constituïdes són: 

 

Extraescolars 

Comunicació 

Família 

Festes 

Carnestoltes 

Menjador 

 

Tothom que vulgui participar en una de les comissions, ha d`enviar un correu-e  a l`adreça 

de  l’Ampa, ampasalaibadrinas@gmail.com, indiqueu en quina comissió voleu participar. 

 

Es recomana triar-ne només una per tal de no saturar-se. 

Els responsables de cada comissió faran una reunió inicial i establiran la manera més 

idònia de treballar. 

mailto:ampasalaibadrinas@gmail.com
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2. Informe Econòmic: 
 

ESTAT COMPTES CURS 2013-2014 
 

ENTRADES SORTIDES 

Saldo curs 2012-2013 359 FAPAC 131 

Quotes famílies (126) 3780 Festa castanyada 168 

Venta castanyes 78 Festa Nadal (tió) 105 

Llumineta 518 Carnestoltes material 401 

Carnestoltes 278 Carnestoltes vehicle 31 

Festa fi de curs 206 Festa fi de curs 727 

  Despeses administració 58 

  Donació escola (socialització llibres) 1500 

  Donació escola (ordinadors+armaris aules 1r) 1000 

  Donació escola (vitrina) 1000 

TOTAL ENTRADES 5219 € TOTAL SORTIDES 5121 € 

SALDO FINAL CURS 20123-2014 98 € 

 
Es detalla l`estat dels comptes del curs passat, insistint en la importància de l`aportació 

que fan les famílies ja que en quasi la seva totalitat reverteix en material per a l`escola. 

 

 

3. Informe de la Junta. 
S`exposa el treball durant el curs passat.  

 

En  col·laboració amb direcció, s`ha participat en el procés de socialització de llibres, i 

sobretot organització de les festes que es fan en hora  extra escolar, Castanyada, Anar a 

buscar al tió, Nadal, Carnestoltes, i Fi de curs.  

 

S`ha fet un seguiment del menjador, tan de la qualitat del menjar com de la gestió del 

temps que els nens tenen abans i després de dinar. 

 

També s`han obert diversos fronts institucionals a tots els nivells, tan ajuntament, com del 

parlament, departament d`educació i govern de la Generalitat com  amb els partits polítics 

per tal de poder accelerar  la construcció de l`edifici o al menys obtenir recursos i espais 
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per a poder desenvolupar tan la part educativa com d`oci de l’escolarització dels nostres  

nens i nenes. 

 

S`ha treballat  en el front de la comunicació millorant i mantenint el blog de l’AMPA  

(http://salaibadrinasampa.wordpress.com/) s`ha activat un compte de twitter (@AmpaSB) i 

s`ha millorat la comunicació externa, sobretot als mitjans de comunicació amb notes de 

premsa i interna  enviant correus i notificacions en paper a les famílies per que tinguin 

coneixement del que fem  

 

 

 

4. Prec i Preguntes 

 
Sorgeixen alguns debats entorn a la manca de interès de moltes de les famílies a la vista 

de l’assistència a la reunió. 

 

També es parla de la manca de recursos de la escola i de la seva gestió. 

 

Com s`allarguen els debats i es considera que en aquesta reunió potser no cal entrar més 

en detall, finalitza l’ assemblea i ens emplacem a continuar els debats en reunions 

posteriors. 

 

A les 20:00La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta 

acta 

 

http://salaibadrinasampa.wordpress.com/

