
 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

Data: Dimecres 4 de setembre de 2019 
 

Hora: 20:00h 

Lloc: Gimnàs 

ORDRE DEL DIA 
 

1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 

2- Benvinguda a les noves famílies i informacions bàsiques de l’AMPA. 

3-Votació pel canvi de quota de soci. 

4-Estat de comptes de l’AMPA. 

5-Menjador escolar. 

6-Activitats extraescolars. 

7-Colònies. 

8-Altres informacions de l’escola. 

9-Precs i preguntes. 

 
 
 
 

1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

2- Benvinguda a les noves famílies i informacions bàsiques de l’AMPA. 
 

Es comptabilitzen 42 famílies a l’assemblea, incloses les representades per 

algun membre de la junta. 

3- Votació pel canvi de quota de soci. 
 

La presidenta exposa als socis la proposta de la nova quota. Una família 

pregunta si la nova quota, en cas de ser aprovada, s’aplicarà per al curs 2019- 

2020. La presidenta respon afirmativament. Una altra família explica que des de 

la FAPAC els van informar que el canvi de quota ha de ser sotmès a votació per 

els socis. 

Les dues opcions que se sotmeten a votació són les següents: 



 

 

• Quota única per família – 41€ 

• Quota diferenciada segons el nombre de fills 

▪ 1 fill – 35€ 

▪ 2 fills – 55€ 

▪ 3 o més fills – 65€ 

 

 
Es procedeix a realitzar la votació i el recompte de vots posterior en presència 

de totes les famílies assistents. El resultat de la votació és de 22 vots a favor de 

la quota única per família, de 19 vots a favor de la quota diferenciada segons el 

nombre de fills i d’1 vot en blanc. 

S’informa als assistents que es poden acostar a la taula a revisar els vots. Ningú 

ho fa. 

Queda aprovada per majoria simple la quota única per família, vigent des del 

curs 2019-2020. 

4- Estat de comptes de l’AMPA. 
 

La presidenta comunica els preus del nou sistema de canguratge. 
 

La tresorera exposa el resum de l’estat de comptes. No hi ha comentaris ni 

dubtes. 

5- Menjador escolar. 
 

S’explica que per motius organitzatius els infants de 3er dinaran al primer torn. 

En cas que hi hagi més inscripcions i s’hagin de reorganitzar els torns, passaran 

a dinar a la segona tanda. 

6- Activitats extraescolars. 
 

Es comuniquen les places vacants de cada extraescolar així com els grups plens 

i les activitats que no tiren endavant per manca d’inscripcions. S’informa que 

durant la primera setmana d’extraescolars es podrà provar una classe gratuïta 

en aquelles activitats que encara tinguin places vacants. 

7- Colònies. 
 

Es comunica que les colònies d’enguany es realitzaran del 29 d’abril a l’1 de 

maig a Banyeres del Penedès a càrrec de l’empresa Explorium. S’informa que 

no hi ha opció d’una nit. A principi d’octubre s’enviarà informació detallada 

sobre preus, plaç d’inscripció i pagament. 

8- Altres informacions de l’escola. 



 

 

Panera de l’AMPA. 
 

Es comenta que s’està estudiant la possibilitat de cobrar els 40€ de la panera 

amb la quota de l’AMPA per tal que tothom hi col·labori de manera equitativa, 

ja que moltes famílies retornen els talonaris sense vendre. Aquesta iniciativa es 

sotmetria a votació dels socis per ser aprovada o no. 

Els socis accepten per unanimitat (votació a mà alçada) seguir fent la panera el 

curs 2019-2020. 

9- Precs i preguntes. 
 

No hi ha precs ni preguntes de cap assistent i es dona per conclosa l’assemblea. 


