
                            ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

 

Dia: Dilluns 15 de juny de 2015 

Hora: 19.30 

Assitents: President, Vocal de comunicació i 16 socis i sòcies. 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovar la participació en la Federació d’Entitats de Calàbria 66 : A l’edifici 
Calàbria 66, s’ha creat una Federació d’Entitats formada per 43 entitats del 
barri amb projectes comuns.  El fet de participar en aquesta federació implicarà 
poder gaudir dels seus espais i estructures.  
S’aprova la participació a la Federació d’Entitats de Calàbria 66. 

 
 

2. Canvis Reglament de Règim Intern: es realitzen alguns canvis i s’afegeixen altres 
en el Reglament de Règim Intern. 

 
a) Ajut a famílies nombroses – no s’afegeix aquest punt.  
b) Preus en retards : es tracta dels retards en la recollida de les activitats 

extraescolars. Es comptabilitzarà el retard a partir dels 5 minuts i es comptarà 
cada 15 minuts. Queda reflectit en el RRII. 

c) S’especifica de quins beneficis no gaudiran les famílies que no siguin sòcies de 
l’AMPA. 

d) S’afegeixen també les funcions dels diferents membres de la Junta de l’AMPA. 
e) S’estableix un procés electoral, semblant al del Consell Escolar, per la renovació 

de la Junta de l’AMPA. 
f) S’indiquen les Comissions que formen part de l’AMPA. 

 
3. Creació de la Secció Esportiva: es proposa crear una Secció Esportiva que 

funcioni a banda. Això permetria tenir accés directe al Pla Català de l’Esport i 
per tant poder gaudir de les subvencions i ajudes que aquest pla contempla. Es 
decideix tornar-ho a parlar a l’Assemblea del Novembre. 

 
4. Recaptació Fira a 1€ :  Des dels inicis, la recaptació recollida a La Fira a 1€ es 

destina a entitats solidàries (ONG, terratrèmol Lorca..). Enguany la recaptació 
ha estat de 220€ i s’ha decidit donar-los a l’ONG De Veí a Veí del Barri de Sant 
Antoni. El president de l’Associació vindrà a l’Escola a explicar als nens de 6è 
quina és la feina que duu a terme. 
 



 
 
 
 

5. Precs i Preguntes: 
 

- Un soci pregunta quin és el motiu de l’Assemblea Extraordinària. S’expliquen 
les diferències entre l’Ordinària i l’extraordinària. L’Ordinària serà al Novembre. 
L’assemblea Extraordinària s’ha fet perquè hi havia acords que s’havien 
d’aprovar per assemblea, abans d’acabar el curs.  

 
- Es parla de les Enquestes de Valoració de les Activitats Extraescolars : no s’han 

repartit a totes les activitats. Diversos socis/es comenten la mala coordinació i 
organització de les diferents empreses que gestionen les activitats. Es parla 
també dels Festivals, als quals algun monitor no va ser-hi present. S’està 
valorant no fer els festivals i canviar-los per una Jornada de Portes Obertes. Es 
pregunta pels estudis que tenen els monitors que realitzen les activitats.  
 

- Es decideix realitzar una avaluació externa de totes les activitats extraescolars. 
Es començarà a fer el curs vinent.  
 

- Els resultats de les Enquestes de l’AMPA ja s’han penjat al blog. S’enviarà 
l’enllaç per correu electrònic. 
 

- Entrades i Sortides de l’Escola : iniciativa sorgida d’un pare de P3 que feu una 
recollida de signatures per trobar una solució al tema de les entrades i sortides, 
sobretot a parvulari. En Jordi, pare de P4, ha fet un estudi de l’espai exterior en 
les altres escoles públiques del barri. Es decideix crear la Comissió de Mobilitat 
dins l’AMPA. De moment estarà formada pel Pau (P3), Eduard (P3), Jordi (P4) i 
Jordi (president AMPA). Aquesta comissió sol·licitarà una reunió amb Direcció 
per proposar millores per l’escola. S’intentarà fer abans que acabi el mes de 
juny. 
 

- Menjador : s’han recollit les enquestes. Es decideix allargar el temps de 
presentació fins a final de curs. Les recollirà en Carles de Xaranga. Es pregunta 
per l’acord amb el menjador, de moment no hi ha informació nova.  
 

- Es demana més comunicació amb la Direcció. Potser crear Delegats de Curs 
ajudaria. 
 

- Una sòcia planteja la idea de fer reunions famílies-direcció i no només tenir la 
reunió d’inici de curs. Així es podrien debatre problemes i/o inquietuds que 
tenen les famílies. 
 

- Comissió Gegantona: per manca de temps, només es comenta que hi haurà una 
reunió amb l’escola abans d’acabar el mes de juny, però que encara està per 
confirmar el dia. 



 
- Per manca de temps, queden per tractar diversos temes sol·licitats per algunes 

famílies com ara el reciclatge dels llibres i el preu de les activitats extraescolars.  
 

 

 
 
Sense més a afegir, a les 22.00 hores es dóna per acabada la reunió. 


