
 

 

 

 

 

 

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

DIA 16 DE FEBRER DE 2017 

 

Comença l'assemblea a les 20.00 hores amb la presència total de 31 persones 

( 6 membres de la junta i 25 persones del sector mares/pares).  

 

ORDRE DEL DIA 

 

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

2. Tancament pressupost 2015-2016 

3. Pressupost 2016-2017 

4. Renovació dels càrrecs i membres de la junta 

5. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

S'inicia l'assemblea amb una salutació i presentació de la Cristina Sánchez 

Picart (Presidenta de la Junta de l’AMPA) a tots/es els presents, agraint la 

presència de mares, pares i tutors/es legals, 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 2015-2016: 

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

pressupost del Curs 2015-2016. 

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

curs 2015-2016. No n'hi ha cap. 

S’aprova per unanimitat el tancament del pressupost del curs 2015-2016. 

(Annex  -1-) 

 

3. PRESSUPOST CURS 2016-2017 

 En Guillem Rico Romero (Tresorer de l’AMPA), 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 Manuel Royo s’ofereix voluntari per a aquesta tasca. 



 A continuació en Guillem Rico Romero explica detalladament el 

pressupost d’aquest curs 2016-2017. 

 S'aprova per unanimitat el pressupost del Curs 2016-2017. (Annex -2-) 

 

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

 

 CAUSEN BAIXA: Josep Flores González, Guillem Rico Romero I Enric 

Prats Gil 

 

 RENOVEN CÀRREC: 

Cristina Sánchez Picart, Francesc Asensio Mejias, Carlos J. Sancho 

Rodriguez, Laura Pallarés Masagué, Míriam Avellan Rodríguez i Francesca 

Comotti. 

 

 CAUSEN ALTA:  

 

Judith Fuster Modesto, Sara Ibáñez Prieto, Maria José De la Serna 

Miro, Taryn Rosety Navarro, Cristina Moline Polo, Noemí Ruiz Icart, Félix 

Silva Alba, Silvi Chillida Lozano, Antonio Romero Rodríguez, Núria Calbet 

Peláez i Eulàlia Gil i Sales.  

 

 

 

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

 

Càrrecs Nom 

Presidenta Cristina Sánchez Picart 

Tresorera Judith Fuster Modesto 

Secretaria Míriam Avellán Rodriguez 

Vocal 1 Francesc Asensio Mejias 

Vocal 2 Carlos J. Sancho Rodríguez  

Vocal 3 Laura Pallarés Mesegué 

Vocal 4 Francesca Comotti 

Vocal 5 Sara Ibáñez Prieto 

Vocal 6 Maria José De la Serna Miro 

Vocal 7 Taryn Rosety Navarro 

Vocal 8 Cristina Moline Polo 

Vocal 9 Noemí Ruiz Icart 

Vocal 10 Félix Silva Alba 

Vocal 11 Silvia Chillida Lozano 

Vocal 12 Antonio Romero Rodríguez 

Vocal 13 Núria Calbet Peláez 

Vocal 14 Eulàlia Gil i Sales 

 

 

 



 

 

 

 

5. PRECS I PREGUNTES: 

 Una mare pregunta si pot pertànyer a una comissió sense ser membre de 

la Junta de l’AMPA. 

Se li explica que pot ser col·laboradora d’aquesta comissió, i els membres 

de la mateixa ja informarà a la Junta de les deliberacions parlats.  

 

 ANGLÈS: 

Varies mares i pares assistents tenen neguit sobre el nivell d’angles d 

Gravi. Es comenten i expliquen aquests neguits, arribant a les següents 

conclusions: 

 No només es una qüestió de les escoles, sinó també del nivell 

cultural de les TV (poca programació original subtitulada). 

 Contractar professorat més qualificat (C1). 

 No es només una qüestió d’hores, sinó de qualitat. 

 Assistents de converses. 

 No repetir patrons antics. La educació té que evolucionar en la 

metodologia. 

 Es un fracàs pel sistema educatiu que els alumnes tinguin que anar 

massivament a extraescolars d’angles pel poc nivell de les escoles. 

 

 MENJADOR: 

N’hi ha un neguit general en quan als canvis que ha fet l’escola en el menú. 

Aquest neguit es manifesta amb defensors i detractors, qual cosa derivi 

en una discussió complexa. 

Les conclusions son les següents: 

 Es considera molt greu, no haver comunicat a les famílies per part 

de l’escola aquest canvi tant substancial en el menú. 

 Al torn de 5è, el menjar arriba fred. 

 No n’hi ha pa pels últims torns. 

 Tampoc arriba l’arròs a l’últim torn. 

 Queixes amb els monitors de menjador (els hi obliguen a menjar). 

 Les cuineres es tenen que adaptar al nou menú. 

Al final, la Cristina Sánchez (Presidenta de l’AMPA) i membre de la 

comissió de menjador, comenta que l’escola esta seguint les indicacions 

de la OMS i la Generalitat, i que pensa seguir amb aquesta línia. 

Que l’AMPA no gestiona cap servei, tampoc el de menjador. 

L’AMPA fa de suport dins de la comissió de menjador, i trasllada les 

opinions i informacions de les famílies a l’escola; en cap cas decideix el 

menú. 

També creu que seria oportú donar un temps d’adaptació al personal de 

menjador (cuina, monitors), perquè s’adaptin a la nova situació. 

 

 



 

 

 

 

I sense cap més punt a l'ordre del dia, s'acaba l'assemblea a les 22.00 hores. 

 

 

  

 

 

    

JOSEP FLORES GONZÁLEZ   CRISTINA SÁNCHEZ PICART 

Secretari Presidenta 
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