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             Badalona, 21 d’octubre de 2015 
 
 

ACTA ASSAMBLEA GENERAL DE L’AMPA CURS 2015-2016 
 
 
Assistents de la junta AMPA (14):   Altres assistents (27): 
 
 
Jordi Guardiola (JG)     Xavier Ivern 
Roser Famadas (RF)     Jordi Panal  
Conxi Parra (CP)     David Rodríguez 
Eva Homs (EH)      Roser Sala 
Sílvia Gel (SG)      Judith Parés 
Sylvie Bataller (SB)     Noemí Parés 
Pere Bernat (PB)     Meritxell Sabat 
Mercè Rivas (MR)     Roser Vilagran 
Ruth de Tera (RT)     Montse Quintana 
Xavier Figuerola (XF)     Yeri Navas 
Anna Ros      Gorka Muñoa 
Yolanda Martínez     Emma Martínez 
Esther Viadel      M. Josep Espinosa 
Carme Gibert      Geni Carrascosa 
       Damià Crispi  
       Adrià Pujol 
       Jaume Alujas 
       Josep Ll. Casado 
       Marta Giménez 
       Toni Fernández 
       Quim Carreras 
       Yolanda Ventura 
       Úrsula Galceran 
       Ignacio Pociello 
       Jou López 
       Mylene Marty 
       Mònica Miletti 
 

 
 
 

1. Presentació de l’acte 
 
A les 9 hores en JG, president de l’AMPA, dóna la benvinguda i s’inicia l’Assemblea General 
Ordinària pel curs 2015-2016 seguint els punts de la Presentació de l’Assamblea (aquesta 
presentació amb tota la informació corresponent es troba penjada al web de l’AMPA). 
 
A cada un dels asssitents se li faciliten els fulls de la liquidació del curs 2014-2015 i el 
pressupost pel curs 2015-2016. 
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2. Composició de la Junta i presentació dels nous membres 
 
Es presenten els diferents càrrecs de la Junta de l’AMPA i els projectes que duen a terme 
cadascun d’ells: 
 

 
 

 
També es presenten els mitjans de comunicació que l’AMPA utilitza per donar a conèixer 
novetats i on els pares i mares es poden adreçar: 

- Whatsapp: 635.38.64.90 
- Web: Ampaminguella.org 
- Mail: ampaminguella@gmail.com 
- Facebook: Ampa Minguella 

 
 

3. Aprobació de la liquidació del pressupost del curs 2014-2015 
 
Queda aprobada la liquidació del pressupost del curs 2014-2015 essent conscients que la 
partida de la festa final de curs ha fet més despesa de l’esperada ja que el volum d’inscrits ha 
estat molt superior al d’altres anys i el lloguer de la casa també ha augmetat de preu.  
Pel curs 2015-2016 s’augmentarà la quota a les famílies i també es mirarà d’ajustar el preu del 
lloguer de la casa i/o buscar una altra ubicació propera. 
 

També hi ha hagut nova despesa en suport a les colònies. 
 

El projecte de socialització es comença a explicar donant a conèixer que fins ara l’AMPA havia 
assumit tots els costos de llibres socialitzats ja que al llarg dels anys l’AMPA havia anat 
estalviant. Aquest darrer curs l’AMPA ja ha utilitzat el sobrant de diners estalviats per la 
socialització i, per aquest motiu, s’està impulsant el projecte de socialització on es necessita de 
l’ajuda de les famílies per tirar-lo endavant.  
 
 

mailto:ampaminguella@gmail.com
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4. Presentació i aprobació del projecte de pressupost del curs 2015-2016 
 
L’aprobació dels pressupostos i del projecte de socialització es deixen pel final de l’acte ja que 
cal explicar bé el nou projecte. 
 
 

5. Col.laboracions amb l’escola 
 
L’AMPA exposa les col.laboracions que ofereix a l’escola: Setmana de la Solidaritat, Premis 
Literaris Sant Jordi, Festa del Dimoni, Revista Xarxa i Auxiliar de Conversa. 
 
 

6. Projectes 
 

CONCERTS EN FAMÍLIA (JG) 
Concerts organitzats per l’AMPA i especialment concebuts per gaudir-los en família.  
La primera proposta d’aquest curs serà pels més petits amb “La Botzina”, el proper 16 de 
novembre. 
 
TEATRE EN FAMÍLIA (PB) 
Entrades gratuites pels alumnes de l’escola per gaudir de teatre familiar en espectacles de 
La Xarxa, dins la programació del teatre Zorrilla. 
Avís via mail de les funcions segons franja d’edat i per optar a les entrades caldrà enviar 
mail a l’AMPA. Com a millora del projecte, s’enviarà un correu electrònic a tots els 
participants per donar a conèixer si tenen o no tenen entrades gratuïtes. 
 
ELS PARES FAN DE PROFE (XF) 
S’exposen els tallers ofertats pel primer i segon trimestre, impartits per a pares voluntaris i 
adreçats als alumnes d’ESO. 
Aquest primer trimestre hi ha una vintena d’alumnes apuntats tot i que només s’han pogut 
obrir 3 dels 6 tallers ofertats per falta d’alumnes.  

 
CONFERÈNCIES (RT) 
S’han previst 4 conferències al llarg del curs. 
Depenent de la xerrada aniran adreçades a totes les famílies o bé dirigides als pares i mares 
de diferents franjes d’edat. Algunes d’elles es complementaran amb xerrades als alumnes. 
La primera està programada pel 3 de desembre i es titula “Entendre les adolescències, 
acompanyant els nostres fills i filles en el seu creixement” a càrrec del Dr. Pau López. 
De cara al segon i tercer trimestre es farà una xerrada de transtorns alimentaris, una 
xerrada impartida pels Mossos d’Esquadra i una xerrada sobre consum responsable. 
 
Per part de diferents assistents es proposen d’altres temes:  
- Xerrada sobre addiccions de diferents tipus. Es podria demanar a la ONG “Projecte 

Home” la impartició d’alguna xerrada. 
- Xerrada sobre l’acollida d’infants 
- Taller de relaxació 
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BIBLIOTECA DE PARES (SG) 
Préstec de llibres de l’AMPA. Contactar per correu electrònic i a través d’un establiment 
col.laborador es fa la recollida i el retorn de llibres. 
 
SOCIALITZACIÓ DE MATERIAL (SG) 
Taula de socialització de material on es pot entregar material que ja no s’utilitzi i es pot 
recollir allò que interessi sense cost. 
Anteriorment es feia una taula de socialització un divendres al mes a la sortida de l’escola. 
A partir d’ara segurament s’organitzarà una taula de socialització cada 2 mesos. S’avisarà a 
les famílies per whatsup. 
David Rodríguez, membre de l’AMPA representant al Consell Escolar el curs 2014-2015, 
comenta que l’escola voldria que tothom utilitzés els nous xandalls. De totes maneres, 
moltes famílies tenen una carta signada on s’especifica que es poden utilitzar els xandalls 
antics fins que calgui. La condició sí que és que els alumnes que no tenen aquesta carta, és 
a dir els més petits, sí que se l’hagin de comprar. 
 
GRAN RECAPTE DEL BANC DELS ALIMENTS 
L’AMPA col.labora amb el Gran Recapte del Banc dels Aliments que es realitzarà els propers 
27 i 28 de novembre de 2015. Ja s’ha reservat el supermercat Condis del carrer Prim i està 
obert als alumnes d’ESO juntament amb pares i mares voluntaris. 
 
MENJAR SOLIDARI (MR) 
Projecte per recollir els excedents de menjar que tenen moltes parades del mercat els 
dissabtes al migdia. De moment s’ha arrencat el projecte al mercat Maignon. 
Projecte adreçat a pares i mares voluntaris i a alumnes d’ESO. 
Es proposa demanar a l’organització de Menjar Solidari que vagin a l’escola a explicar el 
projecte directament als alumnes ja que no hi ha massa motivació. 
Un pare proposa també que seria molt interessant fer una xerrada als pares/mares sobre 
responsabilitat social i voluntariat per tal de poder transmetre aquests valors als fills i inclús 
fer les activitats de voluntariat conjuntament. 
 
PROJECTE LECXIT (MR) 
Projecte orientat a millorar la comprensió lectora dels alumnes de primària amb l’ajuda 
d’un voluntari que l’acompanya. 
Aquest projecte de moment està aturat per falta de coordinador/a.  
 
LA MARATÓ DE TV3 
S’estàn iniciant els tràmits per col.laborar en la Marató d’aquest any dedicada a la obesitat i 
diabetis.  
 
LA CORAL (XM) 
Nou projecte de l’AMPA, tot i que de moment està pendent que s’apunti més gent. La 
proposta inicial és assajar un cop per setmana de 2/4 de 9 a 10 i està adreçat a alumnes 
d’ESO, pares i mares. 
Algún assitent opina que potser assajar un cop per setmana és massa dedicació però 
d’altres opinen que si es fa més espaiat tampoc no anirà bé pel projecte. 
 
PROJECTE DRAC (EH, DC, AR) 
S’estàn iniciant les propostes per fer un drac i poder treure’l per la festa major de Badalona 
i per les festes de l’Escola. 
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FESTA FI DE CURS 
Es presenten els patrocinadors i col.laboradors del passat curs 2014-2015. 
Es torna a parlar de la necessitat d’augmentar la quota dels assistents a la festa per tal que 
l’AMPA pugui assumir la despesa. 
 
PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES (EH, CP) 
Aquest darrer curs s’ha creat la COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ, formada per membres de 
l’AMPA, Mestres de l’escola i Representants de la Direcció de l’escola, amb la finalitat de 
tirar endavant el projecte. 
L’AMPA exposa el recorregut del projecte a l’escola, que s’inicià el curs 2011-2012. Des de 
llavors i fins el curs 2015-2016 l’AMPA ha assumit tots els costos de llibres socialitzats ja 
que tenia un excedent de diners. 
S’exposa el benefici clar dels alumnes que han tingut llibres socialitzats des de primer de 
primària fins primer d’ESO, amb un estalvi de 388€/nen. 
 
A partir d’ara, per tal que el projecte sigui del tot ferm, cal que les famílies col.laborin en el 
projecte. Es proposa girar una QUOTA de 8€/ANY/NEN el proper mes de novembre. 
D’aquesta manera s’aconseguirà socialitzar tots els llibres que falten i anar renovant els que 
ja hagin tingut la seva vida útil. 
La quota anual de l’AMPA es mantindrà en 22€/any i el rebut es girarà al febrer. 
 
Un pare de l’escola proposa poder disminuir l’aportació de diners a projectes de l’escola 
com ara a la revista Xarxa o el regals dels premis literaris de Sant Jordi i així poder tenir més 
diners pel projecte de socialització. 
 
Un altre pare comenta que els llibres que l’AMPA compra pel certamen literari es podrien 
demanar gratuïtament a les editorials si es justifica la seva finalitat. 
 
 

7. VOTACIONS 
 
Abans de fer les votacions han marxat 4 persones de l’Assamblea, per tant, hi ha un total de 37 
persones. 
 
PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 
Vots a favor: 37 
Vots en contra: 0 
Vots en blanc: 0 
PER UNANIMITAT S’APROBA EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ 
 
 
PRESSUPOSTOS PEL CURS 2015-2016 
Vots a favor: 36 
Vots en contra: 0 
Vots en blanc: 1 
S’APROBA EL PRESSUPOST PEL CURS 2015-2016 i es mirarà de disminuir en alguna partida. 
 
 
L’Assamblea General de l’AMPA finalitza a les 23:30h. 
 



 

ACTA ASSAMBLEA AMPA 21octubre2015   Pág. 6/5 

Annex pressupostos: 
 
 
 



Saldo inicial 01/10/14

DESPESES AMPA 1.138,24 7,05% 1.037,96 5,90% -8,81%
DEVOLUCIÓ DE REBUTS 150,00 88,00 -41,33%

RETENCIONS TRIBUTÀRIES 6,00 0,00 -100,00%

COMISSIONS BANCÀRIES- COST.DOCUMENTACIÓ- 120,00 113,82 -5,15%

FOTOCÒPIES AMPA 400,00 313,64 -21,59%

ORGANITZACIÓ JUNTA GENERAL I D'ALTRES 160,00 207,00 29,38%

PÀGINA WEB AMPA 36,00 49,26 36,83%

FEDERACIÓ ESCOLES CRISTIANES 266,24 266,24 0,00%

COL·LABORACIÓ AMB L'ESCOLA 2.750,00 17,04% 2.875,00 16,35% 4,55%
AUXILIAR DE CONVERSA 1.000,00 1.000,00 0,00%

SUPORT COLÒNIES 0,00 125,00 100,00%

ACTUACIÓ SETMANA SOLIDÀRIA 1.000,00 1.000,00 0,00%

REVISTA XARXA 750,00 750,00 0,00%

SOCIALITZACIÓ 5.000,00 30,98% 5.176,32 29,44% 3,53%

PROGRAMA LLIBRES LECTURA 5.000,00 5.176,32 3,53%

PROGRAMA INTERCANVI MATERIAL 0,00 0,00 0,00%

CONVIVÈNCIA 5.500,00 34,08% 7.875,92 44,79% 43,20%
OBSEQUIS DIMONI 1.200,00 1.222,72 1,89%

PREMIS SANT JORDI 300,00 278,36 -7,21%

GRAN RECAPTE 0,00 0,00 0,00%

MENJAR SOLIDARI 50,00 0,00 -100,00%

FESTA FINAL CURS 2.000,00 4.338,84 116,94%

PROMOCIÓ TEATRE INFANTIL 750,00 486,00 -35,20%

MÚSICA PETIT FORMAT 1.200,00 1.550,00 29,17%

FORMACIÓ 1.750,00 10,84% 619,41 3,52% -64,61%
CONFERÈNCIES 1.300,00 585,00 -55,00%

LECXIT 100,00 0,00 -100,00%

BIBLIOTECA DE PARES 100,00 34,41 -65,59%

PARES FAN DE PROFE 250,00 0,00 -100,00%

TOTAL DESPESES 16.138,24 17.584,61 1,00 8,96%

DESVIACIÓ 

CONCEPTES PRESSUPOST

CURS 2013-2014

REBUTS AMPA 9.300,00 80,10% 9.988,11 82,00% 7,40%

BONIFICACIÓ DUATIS 1.900,00 16,37% 1.417,69 11,64% -25,38%

INTERESSOS 60,00 0,52% 0,00 0,00% -100,00%

INGRESSOS ÚS MÀQUINA CRISPETES 350,00 3,01% 75,00 0,62% -78,57%

ALTRES COL·LABORACIONS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

TALLER DE MÚSICA 0,00 0,00% 100,00 0,82% 100,00%

BADALONA IDIOMES 0,00 0,00% 600,00 4,93% 100,00%

TOTAL INGRESSOS 11.610,00 12.180,80 1,00 4,92%

DIFERÈNCIA INGRESSOS- GASTOS -4.528,24 -5.403,81

PREVISIÓ SALDO FINAL 1.979,24 1.103,67

curs 2014-2015

ACUMULAT

D'INGRESSOS PEL 

curs 2014-2015

PRESSUPOST CURS 2014-2015

CONCEPTE DESVIACIÓ 

PREVISSIÓ 

D'INGRESSOS PEL 

6.507,48 6.507,48

DESPESES REALSPREVISIÓ DESPESES



CONCEPTES

SALDO 01/10 1.103,67 €                                                    

DESPESES AMPA 1.090,00 10,01%

DEVOLUCIÓ DE REBUTS 100,00

RETENCIONS TRIBUTÀRIES 0,00

COMISSIONS BANCÀRIES- COST.DOCUMENTACIÓ- 120,00

FOTOCÒPIES AMPA 350,00

ORGANITZACIÓ JUNTA GENERAL I D'ALTRES 200,00

PÀGINA WEB AMPA 50,00

FEDERACIÓ ESCOLES CRISTIANES 270,00

COL·LABORACIÓ AMB L'ESCOLA 2.875,00 26,41%

AUXILIAR DE CONVERSA 1.000,00

SUPORT COLÒNIES 125,00

ACTUACIÓ SETMANA SOLIDÀRIA 1.000,00

REVISTA XARXA 750,00

SOCIALITZACIÓ 0,00 0,00%

PROGRAMA LLIBRES LECTURA 0,00

PROGRAMA INTERCANVI MATERIAL 0,00

CONVIVÈNCIA 5.450,00 50,07%

OBSEQUIS DIMONI 1.200,00

PREMIS SANT JORDI 300,00

GRAN RECAPTE 0,00

MENJAR SOLIDARI 50,00

FESTA FINAL CURS 2.000,00

DRAC-GEGANT 75 ANIVERSARI 500,00

PROMOCIÓ TEATRE INFANTIL 500,00

MÚSICA PETIT FORMAT 900,00

FORMACIÓ 1.470,00 13,50%

CONFERÈNCIES 1.300,00

LECXIT 20,00

BIBLIOTECA DE PARES 50,00

PARES FAN DE PROFE 100,00

TOTAL DESPESES 10.885,00 €                              

CONCEPTE

REBUTS AMPA 9.800,00 84,85%

BONIFICACIÓ DUATIS 1.000,00 8,66%

INTERESSOS 0,00 0,00%

INGRESSOS ÚS MÀQUINA CRISPETES 50,00 0,43%

ALTRES COL·LABORACIONS 0,00 0,00%

TALLER DE MÚSICA 100,00 0,87%

BADALONA IDIOMES 600,00 5,19%

TOTAL INGRESSOS 11.550,00 €                           100%

DIFERÈNCIA INGRESOS- GASTOS 665,00 €                                         

PREVISIÓ SALDO FINAL 1.768,67 €                                      

PREVISIÓ DESPESES PEL CURS 2015-16

PRESSUPOST CURS 2015-2016

PREVISIÓ  D'INGRESSOS PEL CURS 2015-16




