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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’AMPA_CURS 2019/2020 

          Data: 27/11/2020 

          Ref. 04_2020 

Data de reunió:  20/11/2020 

Lloc de reunió:  webmeeting 

Horari: 18:00 h – 19:30 h 

Assistents:  

 Carmen Soler, Presidenta 

 Vanesa Mués, Tresorera 

 Belén Bailera, Secretària 

 30 representats de famílies associades a l’AMPA 

 

 

TEMES TRACTATS 

1. Adopció de l’ordre del dia 

S’accepta sense canvis.  

 

2. Lectura Acta anterior (13/11/2019) 

S’accepta sense canvis.  

 

3. Presentació Memòria de les activitats realitzades durant el curs 2019/2020 

La Sra. Presidenta Carmen Soler presenta el resumen de les activitats portades a terme durant 

el curs passat, així com, les activitats que es van quedar sense fer, degut a la situació provocada 

pel COVID-19. Veure Annex 1.  

 

4. Presentació Informe de Tresoreria 

La secretària presenta el resumen de les activitats econòmiques portades a terme durant el curs 

passat. S’ha fet un canvi d’entitat bancària (de Caixabank a Banc Sabadell) per aprofitar les 

condicions més avantatjoses que ens poden oferir gràcies a l’acord aconseguit per la CCAPAC. 

Seguim mantenint les dues comptes diferenciades (moviments AMPA i moviments assegurança 

escolar). 

El balanç del compte dels moviments de l’AMPA ha estat negatiu (-4.000 €), i és conseqüència de 

la situació actual.  

LA JD va decidir que aquest nou curs 2020/2021, com a petit detall cap als nostres associats, la 

renovació de les quotes dels socis seria automàtica, sense cost. Per tant, al no haver rebut 

ingressos, no s’ha pogut compensar la despesa de les activitats que es van poder realitzar abans 

del COVID.  

Per una altra banda, es van sol·licitar 2 subvencions a l’Ajuntament (per a la Cavalcada de Reis i 

per a les activitats anuals) i ens les van atorgar. Però degut a que no ha hagut famílies 
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interessades en participar-hi al gener 2021 al Campament Reial promogut per l’Ajuntament, s’ha 

hagut de tornar l’import d’aquesta subvenció (600 €). 

El compte de l’assegurança es manté estable, ja que les quotes ingressades compensen les 

despeses de l’asseguradora i del pagament del curs escolar i llibres dels alumnes receptors a causa 

d’un sinistre. 

 

 

5. Relació temes a tractar  

5.1 Presentació Candidatures per a cobrir càrrecs vacants de la Junta Directiva (JD) actual 

Com a resposta a la crida realitzada a les famílies per a presentar candidatures, s’han rebut 4 

sol·licituds: 

 Verónica Balagué (alumne a P3) 

 Carla Martín (alumne a P3) 

 Toni Ramírez (alumne a P3) 

 Daniel Ros (alumne a P3) 

 

Durant la reunió es presenta un resum de la situació actual de la JD i dels criteris a seguir per a 

fer substitucions/renovacions. Veure retall. 

 
 

En aquests moments, els càrrecs vacants de la JD actual són: Vicepresidència (al setembre no han 

renovat plaça a l’escola) i Tresoreria (per motius personals prefereix deixar-ho). 

Per a poder fer una millor transició i sense perdre de vista els criteris establerts en la composició 

de la JD, amb el consentiment dels assistents a la reunió, es decideix el següent: 

 Presidència: Carmen Soler (porta 1 any al càrrec / alumne a P2) 

 Vicepresidència: Belén Bailera (porta 5 anys a la JD en diferents càrrecs; queda com a 

suport, ja que aquest càrrec no és obligatori / alumne a S4) 

 Secretaria: pendent de decidir entre els candidats 

 Tresoreria: pendent de decidir entre els candidats. 
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Com no hi ha cap opinió en contra d’aquestes candidatures, s’arriba als següents acords: 

1) “La propera setmana, una vegada ho decideixin entre els quatre candidats, proposaran quins 

noms ocuparan el càrrec de Secretaria i el de Tresoreria” 

2) “Es crearan, de moment, 2 vocalies (pendent de definir l’abast de cadascuna), i els altres dos 

candidats que queden fora de la JD, es faran càrrec de la seva posta en marxa” 

 

Una vegada quedi definida la nova JD, es faran les gestions de traspàs, s’acordaran dates per a 

fer reunions internes en les que s’informi del funcionament de l’AMPA i també es buscarà data 

per a una reunió amb la Direcció de l’escola i fer la presentació oficial. 

 

NOTA post-reunió: Els noms proposats són:  

Toni Ramírez, com a Secretari, i Verónica Balagué, com a Tresorera. 

 

6. Precs i preguntes 

Per a donar resposta a alguns temes que es van plantejar a la última reunió de l’AMPA (octubre) 

es comenten els següents punts: 

 Obsequi Nadal pels socis/ activitats online: Degut a que aquest any no es pot fer un 

repartiment d’obsequis per les restriccions imposades pel COVID, es va plantejar l’opció de 

fer activitats online a la mateixa classe amb tots els companys. 

Amb les idees i propostes d’alguns socis, ens hem posat en contacte amb alguns proveïdors 

per a que ens informin sobre quines opcions hi havia en aquest sentit, i també hem presentat 

la proposta a Direcció per a saber quina viabilitat hi ha. 

 

NOTA post-reunió: Ja tenim l’ok de Direcció i s’ha posat en marxa el contacte entre 

proveïdor/escola/JD per a concretar activitats a fer, abans de les vacances de Nadal. 

 

 Protocol COVID a l’escola: S’ha fet la consulta a Direcció sobre el grau d’implantació i 

seguiment que es fa de les directrius establerts seguint les recomanacions de Sanitat (neteja, 

ventilació, temperatura, distàncies...). Ens confirmen que: 

- s’ha incrementat el servei de neteja,  

- les ventilacions de les aules són i seran obligatòries, fins a nova ordre,   

- es continua fent el control de temperatura dels alumnes i professorat, 

- el gel hidroalcohòlic es fa servir de forma continuada, 

- la separació de grups es manté, dins de les possibilitats de l’escola, i tal com es va 

plantejar inicialment. 

En cas que es detecti que alguna d’aquestes accions no s’està portant a terme de forma 

adequada, es prega s’informi a Direcció, per a poder esmenar-ho de forma immediata. 

 Confinaments / programa PALSE: Com era d’esperar, alguns grups s’han hagut de confinar i 

per tant, s’ha aplicat el programa PALSE presentat a principi de curs. Conforme s’ha anat 

veient com funciona, s’ha intentat millorar per a que tant alumnes com professors puguin 

portar a terme el seguiment del curs escolar de la millor forma possible.  

Respecte als confinaments individuals, no s’ha pogut implementar la instal·lació de càmeres 

a les aules per a que l’alumne confinat (no malalt) pugui fer el seguiment en directe. Cada 

cas, s’haurà de tractar de forma individualitzada amb el seu tutor i professors. 
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A l’ Annex 2 d’aquesta acta s’inclouran les dades dels nous representants de la Junta Directiva, 

per així poder fer els tràmits pertinents al registre i al banc. 

 

Volem agrair a Vanesa el seu temps i el seu esforç per portar a terme les tasques assignades 

durant la seva etapa a la JD, i confiem comptar amb la seva ajuda com a col·laboradora a partir 

d’ara. 

 

 

7. Fi de la reunió 

A les 19:00 h, segons horari previst. 

 

 

Aprovat i signat per la Presidenta de la JD AMPA Fedac-Amílcar 

 

 



 

 
 

MEMÒRIA ACTIVITATS AMPA CURS 2019-2020 

Novembre 2020 

 Manteniment de les quotes anuals dels socis i els assegurats, 

manteniment del tercer fill exempt de pagament en la quota de soci. 

 

 Renovació de l’assegurança escolar amb FIATC a través de CCAPAC. 

 

 Pagament de la quota escolar i adquisició dels llibres de text dels 

alumnes beneficiaris de l’assegurança per sinistre ocorregut anys 

anteriors, així com el pagament del curs escolar 2019-2020. Aquest curs 

hi ha 2 alumnes. 

 

 Camí Escolar 

 Taller a l'escola al desembre 

 La segona part del taller a l'escola Mare Nostrum. 

 Al març es fa una reunió a l’escola amb els diferents integrants de 

la comissió de Camí Escolar, i la representant de l’ajuntament ens 

informa que aquest programa s’ha substituït per un altre 

(“Protegim l’escoles”) i per tant, canvien les prioritats. Com 

després va arribar la pandèmia, tot ha quedat bastant aturat. 

 

 Castalloween:  

Es va oferir als 3 cursos que podien encarregar-se i finalment, les famílies 

de 2on de l’ESO van preparar una gran festa: molt ben decorada, una 

gestió de personal i de vendes al bar molt ben organitzada, col·laboració 

impressionant entre grans i petits. 

L’AMPA va contractar un DJ per animar la tarda 

 

 

 

 



 Nadal: 

 Pagament de les Felicitacions de Nadal per a totes les famílies de 

l’escola. 

 

 Regals de Reis: es va escollir com a obsequi, bufandes de 2 mides 

per a repartir a tots els alumnes. Quan va arribar el material, es va 

veure que la mida petita, era massa petita. Als alumnes que van 

sol·licitar canviar-la per la gran, es va fer així. El material que ha 

quedat guardat, s’aprofitarà els propers anys 

 

 Participació a la Cavalcada de Reis de Nou Barris: ha estat l’any 

amb més participació de famílies FEDAC Amílcar. A destacar el 

següent:  

1. Per incidències a l’organització de la cavalcada, es va fer el 

recorregut massa ràpid i no es va poder gaudir d'ella. A la 

reunió de valoració que es fa a posteriori, Des de l’Ajuntament 

ens van demanar disculpes a totes les entitats que vam 

participar. 

2. Quan es sol·licita la participació de les famílies, no s’ha dit 

expressament que únicament poden participar aquelles que 

són sòcies, i justament aquest any, es va detectar que hi havia 

famílies que no ho eren 

 

 Es va presentar reclamació al proveïdor de les disfresses per què 

no eren de bona qualitat i es van deteriorar ràpidament. 

 

 Carnestoltes: 

 Festa divendres tarda: Contractació de l’animació de la festa de 

Carnestoltes oberta a totes les famílies de l’Escola. Gestió del bar 

per part de l’AMPA. 

 Festa dissabte tarda/nit:  

o Organització de la festa de Carnestoltes per a totes les 

famílies de l’Escola: Rua del Districte, festa al poliesportiu,... 

o No participa la batucada de l’escola amb la professora 

Maria, per què no hagut suficients famílies interessades. 

Se’ls ha trobat molt a faltar durant la rua. 

o Gestió del Bar a la festa per recaptar fons pels alumnes de 

2on ESO. 



o Concurs de disfresses: compra de trofeus, organització del 

concurs segons la normativa establerta per l’AMPA i 

repartiment de premis 

o Contractació de DJ per animar la festa 

o Assistència molt nombrosa de famílies 

 

 Per diferents causes, les activitats d’aquests dies no han comptat 

amb molt recolzament per part dels col·laboradors i dels membres 

de la nova Junta (acabada de crear). Això va portar a fer una crida 

als socis per a que ajudin a que l’AMPA continuï tirant endavant, i 

sense la seva col·laboració, no serà possible.  

 

 Participació a la Jornada de portes obertes. Preparació d’un díptic amb 

informació de les activitats de l’AMPA i repartiment de detalls a les 

famílies assistents. 

 

 Activitats no realitzades degut a les restriccions imposades per la Covid-

19: 

 Pare Coll (activitats reservades es van poder anul·lar) 

 Sant Jordi 

 Les graduacions de I5 i 2n batxillerat  

 La FEDACursa Xtrem de l’Escola FEDAC Horta  

 FESTAMPA  

 Xerrades (motivació, hàbits cibersaludables, alimentació 

saludable) 

 

 Es va fer una xerrada sobre “Educació de Sexualitat a la Infància”. Molt 

bona acollida 

 

 ONMAT: a petició  de les famílies, l’Ampa va sol·licitar a Direcció que 

prenguessin algun tipus de mesures per ajudar a resoldre la situació. Es 

va convocar una reunió entre direcció, professors, delegats, Ampa i 

l'empresa que comercialitza el programa, per aclarir dubtes i concretar 

mesures de millora. 

 

 Es van sol·licitar 2 subvencions a l’Ajuntament i ens les van donar. Una 

per despeses relacionades amb la Cavalcada de Reis i l’altra pel conjunt 

d’activitats realitzades durant el curs 



 

 Tràmits JD: IDCAT, FNMT i dades del CCAPAC, realitzats i actualitzats. 

 

 Acord CCAPAC amb Banc Sabadell: canvi d’entitat bancària, de 

CaixaBank a Banc Sabadell.  Millors condicions i sense comissions. Es 

mantenen les 2 comptes per separat (AMPA i assegurança) i també, el 

funcionament per multisignatura. 

 

 Normativa recaptació bar solidari / altres activitats: S’està reajustant per 

a buscar la forma més equitativa i imparcial de fer el repartiment entre 

les famílies participants, de la recaptació aconseguida en les diferents 

activitats del curs. 

 

 Propostes de millores en funcionament AMPA: 

o Grups de treball temporal (GTT). Per a portar a terme activitats 

concretes. 

o Foro de l'Ampa. Fomentar que els col·laboradors facin propostes i 

aconseguir treballar en equip  

o Grup de whatsapp de delegats. Aconseguir una bona implicació dels 

delegats com a transmissors de les nostres activitats i com a 

receptors de les inquietuds de les respectives classes 

 

 Reunió anual delegats/Direcció escola/ JD AMPA: es recorda a Direcció 

de l’escola la importància de mantenir una relació propera amb els 

representants de les famílies de cada curs i així també, que donin 

importància a la seva funció dins de “l’organigrama de la família FEDAC”. 

Es fa una reunió força fructífera. Un dels resultats va ser la creació del 

Decàleg del Bon Ús del Whatsapp. 

 

 Renovació del càrrec de la Presidenta i el Vicepresident de la Junta 

Directiva. 

 


