
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AMPA DE L’ESCOLA GRAVI DEL 

DIA 21 DE GENER DE 2015 

 

Comença l'assemblea a les 20.00 hores amb la presència total de 17 persones 

(10 membres de la junta i 7 persones del sector mares/pares).  

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior 

2. Tancament pressupost 2013-2014 

3. Pressupost 2014-2015 

4. Renovació dels càrrecs i membres de la junta 

5. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

S’inicia l’assemblea general amb una salutació i presentació de la Cristina 

Sánchez (Presidenta de la Junta de l’AMPA) a tots els presents, agraint la 

presència de mares i pares, i tot seguit es passa a tractar el següent ordre del 

dia: 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA ANTERIOR 

S'aprova per unanimitat l'acta de l'assemblea anterior. 

 

2. TANCAMENT PRESSUPOST CURS 2013-2014: 

En Guillem Rico (Tresorer de l’AMPA) explica el tancament del pressupost del 

Curs 2013-2014. 

En Guillem Rico demana si hi ha algun dubte o pregunta sobre el tancament del 

curs 2013-2014. No n'hi ha cap. 

S’aprova per unanimitat el tancament del pressupost del curs 2013-2014. 

(Annex  -1-) 

 

3. PRESSUPOST CURS 2014-2015 

 En Guillem Rico, comunica que el tancament del curs passat ha estat 

aprovat per al Censor de comptes. 

També demana que de l’Assemblea d’avui ha de sortir una mare o pare, 

aliè a la Junta, per fer de Censor/ra de Comptes per a aquest Curs. 

En Manel Royo, s’ofereix voluntari per a aquesta tasca. 

 A continuació en Guillem Rico explica detalladament el pressupost 

d’aquest curs 2013-2014. 

 Un pare pregunta si dins de les aportacions que l’AMPA fa a l’escola, com 

actua l’escola. 



Es respon que l’escola actua dins del seu pressupost per complementar 

aquest dèficit. 

 S'aprova per unanimitat el pressupost del Curs 2014-2015. (Annex -2-) 

 

 

4. RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DE L’AMPA  

 

 RENOVEN CÀRREC: 

Cristina Sánchez Picart, Guillem Rico Romero, Josep Flores González, 

Francesc Asensio, Lourdes Charles, Carlos J. Sancho, Antonia Robles i 

Maria Juan Serrahima, Enric Prats Gil, Laura Pallarés Masagué i Laura 

Parra Pérez. 

 

 S’INCORPORA: 

Silvia Palacios Martínez, Míriam Avellan Rodríguez, Thais Lloret Veciana i 

Francesca Comotti. 

 

Amb aquests canvis la composició de la Junta és la següent:  

 

Càrrecs Nom 

Presidenta Cristina Sánchez Picart 

Tresorer Guillem Rico Romero 

Secretari Josep Flores González 

Vocal 1 Francesc Asensio Mejias 

Vocal 2 Lourdes Charles Jaimejuan 

Vocal 3 Carlos J. Sancho Rodríguez 

Vocal 4 Antonia Robles Martínez 

Vocal 5 Maria Juan Serrahima 

Vocal 6 Enric Prats Gil 

Vocal 7 Laura Pallarés Mesegué 

Vocal 8 Laura Parra Pérez 

Vocal 9 Georgina Barberan 

Vocal 10 Silvia Palacios Martínez 

Vocal 11 Míriam Avellan Palacios 

Vocal 12 Thais Lloret Veciana 

Vocal 13 Francesca Comotti 

 

 

5. PRECS I PREGUNTES: 

 Es comenta la possibilitat de pujar l’actual quota de l’AMPA de 23’- € a 

25,- €, per a ajustar-nos a les necessitats actual i no s’actualitza des de 

fa 10 anys. 

Como aquest punt no es a l’ordre del dia, es valora la possibilitat de 

incorporar-ho a l’ordre del dia de l’Assemblea General del curs vinent. 

 

 



 Un pare demana si pot haver-hi mes amanida d’acompanyament als menús 

(primària). 

Una mare comenta que la fruita a infantil està trossejada. 

Un altre mare demana si es pot informar a diari si el nen/nena menja poc, 

normal, molt... a l’agenda. 

 

La Cristina Sánchez (comissió de menjador), respon que l’amanida és 

present als àpats,  però que ho tornarà a comentar en la propera reunió 

de menjador. 

Sobre el tema de la fruita trossejada a infantil, es per ajudar a que es 

mengin tota la ració. 

Sobre el tema de informar a la agenda si el nen menja poc o molt, es 

respon que es fa a P2 i P3. 

 

 Una mare comenta que el sistema actual de cridar als nens/nenes a 

primària (carrer Veciana), sense micròfon, funciona prou be. 

Entenem que es una averia en vies de solució i es tornarà a fer amb el 

micròfon. 

 

 Un pare valora la possibilitat d’ensenyar als joves sobre la Banca Ètica. 

Es comenta la dificultat d’aquest tema fins i tot pels adults. 

Es traslladarà el suggeriment a l’escola. 

 

 

 Una mare explica que a infantil es posa la TV als infants. 

Es respon que normalment es posa alguna pel·lícula o documental si fa 

malt tems; tot i això, es traslladarà aquest neguit a l’escola. 

 

 

I sense cap més punt a l'ordre del dia, finalitza l'assemblea a les 22.00 

hores del dia 21 de gener de 2015. 

 

 

 

  

 

 

 

JOSEP FLORES GONZÁLEZ   CRISTINA SÁNCHEZ PICART 

Secretari Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX -1-       ANNEX -2- 

 

  

 

   

 

 

 

 

 


