
ESCOLA MIGDIA GIRONA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

SALA JOSEP PUJADES 19 de Maig a les 21:00 HORES

ASSISTENTS

President: Albert Bausili
Sotspresident: Marc Masó
Secretari: Pau Quintano, en absència de la secretària Mònica Vilosa
Tresorer: Jordi Garrido

Vocals:  Anna Noguera,  Rosa Nogués,  Carla Carreras,  Jordi  Darnaculleta,  Sònia Poyato,
Marc Orcau, Ara Villareal, Olga Puig ,Carol Jiménez.

Mares i pares assistents:  46 persones 

Essent les 21:15 hores, el President dóna per vàlidament constituïda l’assemblea ordinària
en segona convocatòria i passa a donar lectura a l’ordre del dia. 

ORDRE DEL DIA

1- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera assemblea (22-10-2015) 
2- Informació activitats extraescolars curs 2016/2017
3- Informació venta llibres proper curs
4- Reutilització de llibres i quota Ampa 
5- Informació nou horari prova acollida tardes
6- Presentació i renovació càrrecs de la junta AMPA
7- Informació i aprovació, si s’escau, de la reforma de la cuina
8- Precs i preguntes.

1-Aprovació, si s’escau, de l’ acta de la darrera assemblea  (22-10-2015), disponible per 
prèvia lectura al despatx i al a plana web de l’Ampa. 

S’aprova l’ acta de la darrera assemblea per 24 vots a favor, cap vot en contra i 4 
abstencions.

2- Informació activitats extraescolars curs 2016/17:

   La Gemma Solsona pren la paraula i dona una visió general del resultat de l’ enquesta 
realitzada via web. S’ informa de que es fa menys us de les activitats i que qui estan mes 
interessats són els pares d’ Infantil. Els grups son petits i a arrel d’ això es reduirà la oferta 
en algunes activitats, reubicant els grups en funció de l’ interés. 
  



  Els pares demanen mes comunicació i informació però tot i això el nivell de satisfacció es 
alt i el nivell de validació es molt alt. S’ informa de que canviarà el mètode d’ inscripció que 
passara a ser online. S’enviarà mail per fer canvis o consultes.

-Es pregunta quina activitat es la menys valorada i la Gemma respon que Contes i 
Teatre musical.

-Es pregunta si es mouran els dies de les activitats i la Gemma respon que en 
principi la idea es no canviar-ho.

-Es pregunta si es mantindrà el resum de les activitats a la web i la Gemma respon 
que si.

-Es pregunta si al febrer es podran fer canvis d’activitats i la Gemma respon que si. 
L’Albert Bausili comenta que hi ha grups que no resulten sostenibles. Els grups que són 
petits no es faran, ja que l’objectiu es racionalitzar per millorar. A més tenim una manca 
d’espais i l’escola no ens en pot cedir mes. La Gemma comenta que el resultat de 
l’enquesta s’ha passat als responsables de les activitats.

-Es pregunta si es mantenen les empreses que realitzen les activitats i la Gemma 
respon que la idea es mantenir-los tot i que patinatge podria canviar.

-Es comenta si en cas de que els monitors canviin o deixin l’activitat es podria oferir 
una certa continuitat i la Gemma respon que és el que es procura, com ara en el cas del 
Funky

La Gemma comenta que patinatge està baixant d’assistència i que trobar els monitors costa 
molt pel tema dels horaris.

-Es pregunta si l’activitat de Funky continuarà igual donat que va haver-hi problemes 
amb el monitoratge. La Gemma i l’Albert comenten que l’any vinent demanaran a l’empresa 
un monitor solvent.

-Es pregunta si son normals els càstigs durant les activitats extraescolars i 
s’argumenta que a vegades hi ha nens molt moguts. S’intentarà estar al cas i millorar si 
convé. Es demana que els pares comentin de seguida  qualsevol incidència o irregularitat 
que detectin durant les activitats. Es comenta que abans hi havia un pare responsable de 
les activitats però que no va funcionar per manca d’ implicació.

La Gemma comenta que estaria be muntar un grup que fes propostes per a les 
extraescolars i també es comenta que  no hi hauran noves extraescolars ja que els grups no
es consoliden i no es podria oferir continuitat. També es recorda que la inscripció dels 
alumnes de P3 es farà online però que s’oferirà informació.

-Es pregunta si es tornarà a fer la activitat d’Inteligència Emocional i es comenta que 
si però que es podria canviar la empresa que ofereix l’activitat. També es comenta que hi ha
queixes pel preu d’aquesta activitat i la d’Anglès.



-Es pregunta si hi ha possibilitat d’afegir nous items a l’enquesta per tal de valorar 
amb mes precisió les activitats i es respon que es valorarà la proposta.

3-Informació venda de llibres i material escolar.

L’Albert comenta que la venda de llibres es continuarà fent amb Abacus amb la diferència 
que aquest any es podrà fer la compra online. S’informa que amb un cost de 3,50 euros es 
fa entrega a domicili. Els descomptes seran els mateixos que l’any passat, 
Igualment s’entregarà a cada nen de l’escola un val descompte de 5€ en material per a una 
compra mínima de 30€

4-Reutilització de llibres i quota Ampa.

La  quota Ampa es manté en 30 euros i es girarà per rebut bancari durant el mes de juny, 
previa información als pares via mail.
També es comenta que degut a que hi ha hagut una despesa important en compra dellibres 
per la reutilització en els darres quatre anys, es propossa augmentar a 8 euros per alumne 
la quota reutilització de llibres.

5-Informació nou horari  prova Acollida tardes.

S’informa que durant el setembre i l’octubre del proper curs 2016-2017 es portarà a terme la
prova amb dos monitors per poder realitzar la recollida dels nens a partir de les 16:45 hores 
fins les 18:00 hores. Es valorarà així si hi ha més demanda per part dels pares i si és viable 
económicamente. Dependen de la demanda del servei,  a partir del mes de Novembre es 
continuarà fent el nou sistema o es tornarà al sistema anterior.

-Es pregunta si s’en podria fer un us puntual i s’aclareix que aquest servei ja es fa.

6-Presentació i renovació nova junta Ampa.

Es presenta la relació de nous membres de la junta de l’AMPA. Es passa a la votació i 
s’aprova per unanimitat la nova junta de l’Ampa.
Es segueix amb la mateixa forma d'actuació pel que fa a firmes i quantitats amb la nostre 
entitad bancaria.

Adjuntem quadre amb membres de la nova junta.

7-Aprovació, si s’escau, de la reforma i acondicionament de la cuina.

  L’Albert presenta i comenta les deficiències i problemes que te actualment la cuina de 
l’escola. Desde l’inici de curs s’esta valorant i estudiant la possibilitat d’una reforma integral 
de la cuina. Es va fer un encarreg de pressupost a 4 empreses i en junta es va acordar tirar 
endavant un pressupost que voltava els 80.000 euros. Aquesta empresa ens finança un 
30% de les obres. Les obres es farien del 30 de juliol a l’2 de setembre. 



Es presenta als assistents planol de la proposta de millora i es donen les explicacions 
pertinente de totes les millores que es farien

 Es vota i hi ha 45 vots a favor i 1 abstenció. Queda aprovada la reforma de la cuina

8-Precs i preguntes.

  No n’hi ha cap pregunta

I no havent més assumptes a tractar el President declara finalitzada l’assemblea a les 22.30
hores del dia 19 de Maig de 2016

Secretari Vist-i-plau del President

 

  


