
 

Assemblea General Ordinària  
11 de novembre 2021- 19:30h :: Badalona. 
 
Socis Assistents amb veu i vot:  
Adriana Scandalora; Ana Serra; Anna Pareja; Arola Vázquez; Briseida Soler; Carmen Martin; 
Cristina Lopez; Deborah Jubierre; Esther Garcia; Eva Serra; Joan Pol; Jordi Alférez; Jose 
Rocha; Josep Maria Marco; Masrc Martí; Maria Jose Alite; Marta Borreguero; Marta Dueñas; 
Marta Latorre; Marta Vergés; Mónica Naval; Montserrat Galceran; Neus Ruiz; Nicolas Jodar; 
Nuria Galceran; Olga Tereshko; Raquel Rodriguez ; Toni Climent; Xin Pang. 
 
Assistents amb veu i sense vot:  
Anna Pruneda i M. Rosa Puig 
 
 
Ordre del dia 
1.- Aprovació de l’acta de l’última Assemblea Ordinària. 
2.- Memòria d’activitats 2020-2021 
3.- Informació de l’estat de comptes i aprovació comptable any 2020-2021. 
4.- Aprovació pressupost curs 2021-2022. 
5.- Informació de les dates i activitats 2021-2022 que patrocina i organitza l'AMPA. 
6.-  Incorporació de nous membres a la Junta d’AMPA. 
7.- Torn obert de precs i preguntes. 
 

 
Acta de l’assemblea  
 
Informació general 
 

• Es pregunta si es podria compartir l´enllaç d’assistència a la reunió pel grup de 
WhatsApp via delegats i aquests fer-ho extensible a les seves respectives classes. Es 
comparteix aquest enllaç tal i com han comentat, tot i que es demana si us plau que el 
que accedeixen sense haver omplert la butlleta d´inscripció ho facin el més aviat 
possible per a tenir els seus noms, curs i vot. 

• Es passa a esmentar les normes establertes per a un bon funcionament de la reunió de 
Meet. 

 
1.- Aprovació de l’acta de l’última Assemblea Ordinària. 
 
Es pregunta si algú vol que es llegeixi l´acta de l´última Assemblea Ordinària.  
Es resumeix l’acta anterior i s’informa que està publicada al web https://ampabetulia.cat/wp-
content/uploads/2020/11/201112_Acta-Assemblea-General-2020.pdf  
 
Es comenta la importància de visitar la pàgina web de l’AMPA, on tota la informació referent 
amb aquesta està allà penjat. 
 
S’aprova amb 17 vots a favor i 2 en blanc 
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2.- Memòria d’activitats 2020-2021 
 
Vies de comunicació 
Es procedeix a presentar les diferents eines utilitzades a l’AMPA a nivell de comunicació. Es 
planteja com fer que les famílies tinguin més implicació amb l´AMPA.  
S´esmenten tots els canals de comunicació que fa servir l´AMPA per arribar a les famílies, com 
són el correu directe de l´AMPA, a través  del grup de WhatsApp via delegats, l´instagram, 
facebook, twitter de l´AMPA, la web de l´AMPA que s´ha renovat i modernitzat amb la idea 
que fos més com un blog, més senzilla i fàcil de fer servir. 
 
Extraescolars 
Es presenten  els resultats d’Extraescolars gestionades per Àmbit Escola. 
 

 
 
 
Activitats 18- 19 19-20 20-21 
Futbàsket 24 21 25 
Judo 6 0 11 
Patinatge   26 11 23 
Escacs 3 15 1 
Balls Moderns  56 57 60 
Teatre 9 53 14 
Ioga 8 13 8 

Equilibra´T (Pares/Mares) 18 8 10 

Mou-te (Pares/Mares) 10 10 10 
Tenis Taula (Pares) 6 8 0 

Natació (CEM Maresme i Mireia Belmonte) 27 3 9 

Tenis Taula nens/Cuina i Psicomotricitat - 28 0 

Tenis Taula nens - 3 0 

Cuina -  0 

Psicomotricitat - 2 0 

Taixi/Xi.khun pares 1  
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Comissió de festes i grup de Batucada 
 

• Es un projecte engegat al 2019 que començava a créixer però s’ha aturat degut a la 
COVID. S´espera per a aquest any tornar a seguir amb el que es va iniciar amb tantes 
ganes i il·lusió, acompanyats de la Betrac, la dragolina de l´escola.  

• La Eva informa que hi ha la intenció de cap al febrer del 2022, els divendres a la tarda 
tornar a fer assajos de batucada per a poder així poder sortir amb la Betrac per a les 
festes de Maig de Badalona, cercavil.la i tot el que sigui possible.  

• Es parla de poder portar la samarreta de la Betrac durant totes les festes de maig i no 
només al cercavil.la, això apunta l´Arol.la serviria per a fer “publicitat” de l´escola.  

• Es passa el vídeo de la Betrac a qui l´Anna Pareja va col·laborar a posar.li veu. 

• S´anima a tothom a participar (com sempre promou aquesta AMPA)  tant venint a fer 
batucada com a l´hora de les festes de maig. 

 
 
Comissió de menjar solidari 
 
Es presenta la Comissió de menjar Solidari.  

• El curs 19-20 van iniciar el voluntariat 22 famílies de l’escola portant el menjar  al 
menjador social “EL Gregal” (atenció a 250 usuaris).  

• El projecte es va aturar al març i es va reprendre oferint atenció al banc d’aliments de 
la parròquia de Sant Josep, amb només adults i on s’hi van afegir 6 voluntaris de 
Càritas (atenció a 70 famílies).  

• Actualment està parat però hi ha intenció de tornar-la a fer quan es pugui. 

• La Nuria comenta que el senyor que va engegar el projecte plega però no així el 
projecte ni les ganes de col·laborar de les famílies de l´escola, tant bon punt es pugui. 

• Es comenta que a partir d´aquest any es començarà a col·laborar amb un altre 
projecte, ja que igual que l´escola col·labora per Santa Cecilia amb Caritas, les famílies 
de l´escola també tenen el desig de col·laborar i posar el seu granet de sorra en 
projectes socials. 

 
Mostra de Nadales i fotografia grupal 
 

• Aquest any serà la VII Mostra de Nadales. S’ha comentat amb l’escola de continuar 
fent-ho i preparar un tour virtual i/o si pogués ser la possibilitat apunta la Cristina de 
que les famílies poguessin entrar en grups reduïts per a poder-les veure com abans de 
la COVID. 

• La fotografia grupal dels nens s´intentarà que sigui per Nadal. No es faran servir 
segells sinó etiquetes, on el Joan Cano sempre col·labora. 
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• El tema d´obsequis que proporciona l´AMPA a l´escola (llibres/jocs..) s´intentarà 
continuar realitzant i a poder ser fer una col·laboració més productiva per a l´escola i 
per ende per als nostres fills. 

3.- Informació de l’estat de comptes i aprovació comptable any 2020-2021. 
 
Es procedeix a presentar els comptes anuals. 
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• S´informa de la difícil situació de la que veníem arrel de la COVID, ja que l´AMPA va 
decidir no girar els rebuts. Es va poder assumir aquesta situació degut als estalvis que 
tenia l´AMPA . 

• Aquest any s´han tornat a passar els rebuts per a poder intentar fer totes les activitats 
que té previstes l´AMPA més les olimpíades quan toquin (es celebraran el mateix any 
que es facin les olimpíades reals). 
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• Es comenta que hi ha hagut una devolució de rebuts per part de famílies 
corresponents a 910€. 

• L´Anna pregunta per la figura del coordinador de l´escola. S´explica que es va 
prescindir del coordinador “extra” de l´escola de les extraescolars ja que l´empresa 
que gestiona les extraescolars (AMBIT ESCOLA) ja proporciona aquesta figura, en Pol. 

• S´informa que no és un enllaç pels pares, sinó que és un coordinador de monitoratge. 
Tot i així s´està intentant que hi hagi la figura d´aquest coordinador “extra” com un 
coordinador general al que puguin acudir les famílies. 

• Es demana si hi hagués alguna persona que ens pogués facilitar la informació d’algun 
banc/caixa que no ens cobri comissions de cap tipus (rebuts retornats, comissions de 
manteniment) ja que aquestes suposen uns diners que ens agradaria poder destinar a 
quelcom per afavorir els nostres fills. 

 
 
S’aprova amb 19 vots a favor 
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4.- Presentació i aprovació pressupost curs 2021-2022. 
 

 
 

 
 
 
 
 
S’aprova amb 21 vots a favor 
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5.- Informació sobre els esdeveniment i les activitats 2020-2021 
 
Es procedeix a informar sobre el calendari d’activitats previst per aquest curs: 

• La intenció de l´AMPA si la situació COVID ens ho permet es tornar a fer totes les 
activitats que es feien abans de la COVID, es a dir... Nadales,  Festa de la Primavera, 
Sortida Anual, Festulia, Xerrades... 

• S´està intentant buscar xerrades per a les famílies que puguin ser interessants. 

• S´informa que el 26/NOV/2021 l´AMPA col·laborarà a la venta de loteria a favor 
d´ASPANIN. 

• Pel que fa a les extraescolars, es va passar una enquesta per a saber-ne que volien les 
famílies, per tal de poder planificar i ampliar la oferta d’activitats. Va haver-hi una 
participació molt baixa. 
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6.- Incorporació de nous membres a la Junta d´AMPA. 
 

• Aquest any hi ha tres noves incorporacions, la Marta Dueñas, la Jéssica Díaz i Gabriele 
Cattaneo. 

• Es recorda que totes les persones que entren a la Junta de l´AMPA han d´estar mínim 
un any com a vocals per a poder optar a algun càrrec d´aquesta, com podria ser 
President/a, Vice President/a o Secretari/a. 

• S’anima a les famílies a formar part de l’AMPA i la junta directiva 

 
 

 
 
S’aprova amb 21 vots a favor 
 
 
7.- Torn obert de precs i preguntes. 
 

• S´informa que les aportacions que fan els socis de l´AMPA a l´escola són gestionades 
del tot per l´AMPA que supervisa on van aquests diners. S´ha comprat una guixeta per 
a poder donar informació als pares de assumptes relacionats amb l´escola.  

• Es comenta què fer amb les famílies que no paguen la quota d´AMPA però sí fan o 
volen fer activitats extraescolars. S´acorda que s´avisarà amb aquestes famílies que 
fins que no paguin aquests rebuts més els costos associats a aquets impagats no 
podran gaudir d´activitats gestionades per l´AMPA. 

• L´Arola proposa que siguin els delegats de cada classe que informin l´AMPA quan 
algun alumne marxi de l´escola per així no haver-li de passar un rebut que retornaran 
amb el que això suposa de despesa econòmica innecessària, si s´avisa a temps. 
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• L´Anna comenta si fos possible que abans de l´inici de les extraescolars, AMBIT 
pogués fer una presentació als pares dels monitors que tindran els seus fills a les 
extraescolars triades. Es respon que s´intentarà aconseguir igual que es va aconseguir 
amb el casal d´Estiu. 

• S´insisteix a millorar la comunicació amb AMBIT ESCOLA. 

• La Nuria Galceran ofereix a l´AMPA la seva ajuda i la de les famílies de 4art d´ESO per 
a recollir diners per al viatge i poder fer paradetes. 

• L´Anna Pareja pregunta per les Olimpíades, que es celebraran a l’uníson de les reals, 
d´aquí 3 anys. 

• L´Anna Pareja pregunta per la possibilitat d´aconseguir miralls per l´activitat de balls 
moderns, es miraran d´aconseguir a través d´AMBIT, l´escola, però també es comenta 
que l´AMPA ha de ser igualitària amb totes les extraescolars i tots els seus socis i no 
seria just potser gastar uns diners cap a unes activitats i res cap a unes altres... 

• El Jordi Alferez opina que millor que destinar diners a extraescolars seria destinar-los a 
l´escola, com per exemple posar diners per a comprar ventiladors de sostre per a les 
classes de 4art, 5è i 6è. 

• Es comenta també que s´està intentant gestionar amb ens municipals, provincials o la 
pròpia Generalitat per a que col·laborin en un projecte de posar com unes “veles” al 
sostre del terrat per a que les classes afectades puguin estar més “fresquetes” a 
l´estiu. 

• L´Arola proposa el donar més visibilitat a la feina que realitza l´AMPA. Es fa referència 
a visitar totes les xarxes socials i web que gestiona l´AMPA. Tot i així s´agraeix 
l´aportació i es valorarà el com arribar a més famílies. 

 
Finalitza l’assemblea a les 21:30 
 
 
 
A Badalona 11 de novembre de 2021 
 
 
 
President         Secretària en funcions 
Jose Rocha          


