
 

 

 

Assemblea General Ordinària 
23 d’octubre 2018- 20:00h :: Badalona. 

 

Assistents amb veu i vot:  

Jose Rocha (President), Clàudia Canals (Tresorer), Briseida Soler, Albert Pendón, 
Marina Pérez, Cristina López, Marta Costa, Marta Vergés, Marta Latorre, Silvia 
Estévez, Montse Pujol, Verònica Platas, Carmen Diaz, Manel Ledesma, Oscar Mateos, 
Eva Serra, Carmen Martín, Monica Naval, Neus Ruiz, Marta Barriga, Esther Garcia, 
Meritxell Grifol 

S’excusen: Nuria Lucena (Secretària)  

Convidats: Rosa Puig,  Anna Pruneda,  

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de l’última Assemblea Ordinària. 
2. Informació de l’estat de comptes i aprovació comptable any 2017-2018. 
3. Aprovació pressupost curs 2018-2019. 
4. Informació i aprovació de les dates sobre els esdeveniments 2018-2019 que 

patrocina i organitza l’AMPA. 
5. Elecció de nous càrrecs de la Junta d’AMPA, comiat d’alguns membres actuals i, 

acollida de nous membres de la Junta Directiva i com a vocals 
6. Torn obert de precs i preguntes. 

 

Acta 

1. Aprovació de l’acta de l’última Assemblea Ordinària. 

Es procedeix a la lectura de l’acta de l’última Assemblea. 
http://www.ampabetulia.cat/downloads/curs_2017-
2018/assemblea_general/Assemblea%20General%20Ordin%C3%A0ria%2026%20oct
ubre%202017.pdf  

S’aprova per unanimitat 
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2. Informació de l’estat de comptes i aprovació comptable any 2017-2018. 

 
 

 

3. Aprovació pressupost curs 2018-2019 

Es procedeix a presentar el pressupost previst pel curs 2018-2019 i es proposa la 
reformulació de les quotes de tal manera que pugui haver un augment en els ingressos 
i així assegurar augmentar l’estalvi per tal de finançar les olimpíades 2020. 

El nou plantejament quedaria: 

 Augment quota: dels €45 anuals per família actuals a: 

• 50 EUR si 1 fill a escola 

• 60 EUR si 2 o + fills a l’escola 

• Augment d’uns €2.400 eur de benefici per tal d’invertir a les olimpíades 2020  

Es procedeix a votació:  s’aprova el canvi amb 19 vots a favor i 3 vots en contra. 
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Es presenta la proposta de pressupost:  

 
 

Es procedeix a la seva votació: queda aprovat per unanimitat.  
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4. Informació i aprovació de les dates sobre els esdeveniments 2018-2019 que 
patrocina i organitza l’AMPA. 

Es procedeix a definir les dates, acordant: 

 

§ Nadales - penjada 4 desembre 

§ Visita pessebre- 14 desembre  

§ Festa primavera- 30 març  

§ 5 abril festa els avis 

§ 28 febrer carnestoltes- tribus  

§ Sortida anual- 28 abril  

§ 3x3 - pendent de dates – Opció setembre-Octubre 2019 

§ PingPong - 6-7 abril 

§ Festúlia- 15 juny  

 

5. Elecció de nous càrrecs de la Junta d’AMPA, comiat d’alguns membres actuals 
i, acollida de nous membres de la Junta Directiva i com a vocals. 

Es procedeix a informar que l’actual Secretaria- Nuria Lucena, l’actual Tresorera – 
Claudia Canals i la Vocal- Marta Costa, pleguen dels seus càrrecs actuals y els posen a 
la disposició de l’assemblea. 

Es procedeix a recollir candidatures i a la seva corresponent acceptació, quedant 
configurada la nova junta per les següents persones i càrrecs: 

Jose Rocha- President 

Marta Vergés- Vicepresidenta 

Carmen Díaz - Tresorera 

Verònica Platas- Secretària 

Albert Pendon- Vocal 

Cristina López - Vocal 

Carmen Martin- Vocal 

Neus Ruiz- Vocal 

Marina Pérez- Vocal 

Briseida Soler- Vocal 
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Eva Serra- Vocal  

Marta Latorre- Vocal 

 

Es recorda que la junta es reuneix tots els primers dimarts de mes, i aquestes reunions 
son obertes a totes les famílies.  

 

 

6. Torn obert de precs i preguntes. 

- Es procedeix de manera anònima/sorteig a l’elecció de delegats pel curs de 2n 
ESO i 4rt ESO; quedant escollit per 2n d’ESO  Família Balcells o Família 
Montero. I per 4rt ESO  Família Cañamero  o Família Recio. 

- Es comenta que en breu es passaran les quotes a les famílies, però per tal de 
poder complir amb el reglament de protecció de dades, es necessitarà que 
totes les famílies facin la corresponent autorització. 

- S’exposa de nou que es crea una comissió per participar a les festes de Maig de 
la ciutat de Badalona. S’informa que s’enviarà un comunicat a través dels 
delegats convocant a una primera reunió. 

- La Direcció de l’escola fa una crida a totes les famílies per tal de recordar que 
enguany s’ha de renovar la representació de les famílies dins del Consell 
Escolar. Ens informen que enviaran una circular per comunicar el tràmit que cal 
realitzar. 

- També se’ns informa que l’Anna Pruneda ocuparà el càrrec d’Administradora 
de l’escola. 

- Es comunica que finalment al calendari de festes s’afegeix el 13 de maig de 
2019 com a festa local. 

- Aprofitant que hi ha la direcció de l’escola, s’exposa el desig que l’activitat de 
xinés continuï fins a 4rt d’ESO. L’escola exposa que no es compatible cursar de 
manera curricular aquesta matèria fins a 4rt d’ESO, ja que forma part del 
currículum complementari, que a 3r i 4rt d’ESO ja no es realitzen.  De totes 
maneres es plantegen fer una reunió per exposar con plantegen a partir d’ara 
el tractament de l’aprenentatge dels idiomes dins l’escola. 

A Badalona 23 d’octubre de 2018 

President         Secretària sortint 

       

         Secretària Entrant 


