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ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA CURS 2018-2019 

 

 

Identificació de la sessió: 

 

Núm: 52/2018-20189 
Data: 09 de maig de 2019 
Horari: 18:00h 
Lloc: Aula de quart de l’escola 
 
Assistència: 
 
Josep M. Ibern, President 

Victoria Agustí, Secretària sortint 

Laura Valín, Secretària 

Cristina Llurba, Coordinació de Vocals 

Samir Flayeh, Tressorer 

Josep Núñez, Vocal + TAE 

Liliana García, Vocal + Llibres 

Mireia Salvador, Vocal  

Mercè Rebollo, Vocal +  

10 socis i sòcies de l’Ampa 

 
Ordre del dia: 
 
1. Presentació de la Nova Junta 
2. Presentació situació econòmica del curs 2018-2019 
3. Presentació extraescolars 2019-2020 
4. Altres temes: Festassa, Casal, Proj.Socialització de llibres.... 
5. Tanda de precs i preguntes 
 

 

Desenvolupament de la sessió: 
 
 
 
 
 
 
 

AMPA 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’ESCOLA LOLA ANGLADA  
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1. Presentació de nova junta  

 

 
 

     
Es presenta la nova junta per aquest curs. Hi ha un canvi de la secretària i 
coordinadora de vocals. 
A la primera assemblea del curs 2019-2020 hi haurà possibilitat de renovació de canvi 
de president.  
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2. Presentació Situació econòmica 2018-2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subvenció de l’Ajuntament per infraestructures està assegurada encara que es canviï 

de govern a la propera legislatura. 

Es proposa valorar invertir aquests diners en reformar la sala polivalent del centre 

(gimnàs) i fer millores a l’hort de l’escola (l’equip docent ha creat una comissió d’hort 

per fer activitats en aquest espai durant l’horari lectiu). 

Hi ha una subvenció per extraescolars que concedeix l’ajuntament però que gestiona 

l’AMPA. 
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3. Presentació Extraescolars Curs 2019-2020 

 

 

 
 

Hi ha algunes queixes sobre International House (acadèmia anglès migdia). 

No hi ha cap coordinador al migdia i sorgeixen problemes alhora dels canvis d’aula, 

recollida menjador....  

Pel proper curs s’està preparant un protocol d’actuació per tal de resoldre aquests 

problemes. 
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Les activitats extraescolars s’incorporen dos noves opcions: futbol i patinatge artístic. 

 

Hi ha alguna queixa de pares assistents que comenten que el futbol actual no fan 

partits amistosos amb altres escoles durant el curs (una sortida per trimestre..) tal i 

com es va informar a l’inici de l’activitat. 

Es comenta la diferència de preu que hi ha al servei de menjador entre els alumnes 

que fan SEP i no i es proposa cobrar el mateix import a tothom i amb la diferència 

posar un coordinador al migdia que gestioni els intercanvis (s’ha de valorar i 

posteriorment comentar amb EUMASERVEIS). 

Pel proper curs els nens que es quedin a alguna extraescolar al migdia serà obligatori 

quedar-se a dinar al centre. 

 

En breu s’enviarà enquesta a través de Dinantia per valorar les extraescolars. 

 

 

 

4. Altres temes 

 

a) Casal Estiu 

L’empresa Ambit Escola farà la reunió informativa el proper 14/05/19.  

Es proposa comprar algun tipus d’aparell de clima per intentar refrescar el gimnàs 

a la tarda (es fan les activitats interiors). 

També es proposa intentar posar un repetidor del timbre del menjador a l’exterior. 

Actualment no s’escolta i la cobertura dins el gimnàs per poder avisar als monitors 

per telèfon no es bona. 

 

b) Taller Educació Emocional (TAE) 

Novament el taller té molt d’èxit. Actualment no hi han places lliures ja que no 

queden més espais lliures a l’escola on ubicar el taller.  

S’està treballant per intentar fer un informe per les famílies dels alumnes de Ed. 

Infantil i Cicle Inicial. 

Es parlarà amb l’escola per demanar l’espai de la biblioteca del centre per fer el 

taller el proper curs i així poder ampliar el número de sessions.  

 

c) Socialització Llibres 

Actualment està en standby. Al canviar el projecte de direcció del centre s’ha de 

tornar a fer l’estudi i valoració econòmica dels llibres que es podrien incloure dins 

el projecte.  

Hi ha una partida pressupostària de l’ajuntament reservada per aquest projecte. 

 

d) Festassa 

S’ha de informar/recordar les normes d’ús dels espais de l’escola. Tot i estar fora 

de l’horari lectiu aquests espais exteriors (jardins, terraplens i patis) s’han de 

cuidar i respectar. Queda prohibit pujar als terraplens i fer us del material dels 
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patis d’infantil. S’informarà amb cartells penjats pels espais i es demanarà a la 

persona encarregada de l’animació que ho vagi recordant durant l’espectacle. 

 

e) Nou Projecte Direcció 

Es va presentar el dia 08/05/19 i es va aprovar. 

Es demanarà a l’equip directiu que faci i enviï un resum del nou projecte del 

centre. Tot i que es prefereix que convoquin una reunió informativa als pares. 

 

f) Reunió amb Partits Polítics 

Les AMPES  de les escoles s’han reunit amb diferents partits polítics del poble per 

expressar les inquietuds dels centres escolars. 

 

 

 

5. Precs i Preguntes 

 

No hi han preguntes. 

 

 

 

Agraint l’assistència acabem a les 20:00 

 

                       La Secretària de l’AMPA                                  vist i plau 

 

Victoria Agustí (sortint)               Laura Valín                 el President Josep M. Iberm 
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A.M.P.A. ESCOLA LOLA ANGLADA DE TIANA 

www.ampalolaanglada.cat 
 
info@ampalolaanglada.cat 
extraescolars@ampalolaanglada.cat 
menjador@ampalolaanglada.cat 
 
Segueix-nos a: 
Facebook: https://www.facebook.com/ampalolanglada 
Twitter: @ampalolanglada 
Instagram: ampalolanglada 
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