
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DIJOUS 31 DE MAIG 2018 

1.Aprovació , si s’escau de l’acta de la darreraassamblea (26-10-2017). 

2.Informacióactivitatsextraescolarscurs2018/19. 

3.Informació i venda de llibres i material escolar. 

4.QuotaAmpacurs 18/19. 

5.Informacióvariesmenjadorpropercurs. 

6.Informació i aprovacióImpost de Societats 2017. 

7.Precs i preguntes. 

 

Assisteixen a l’Actecom a membres de la Junta  , la presidenta Laura Freixas , Mireia 

Alsina , Rosa Noguès , Jordi Marsal  , Clara Finazzi , l’AnnaClotes , Anna Ferrarons , 

Joan Enric Barceló , Alicia Campaño , Carles Amagat i Núria Vidal.  

Total d’assitents 55. 

 

1.Aprovació si s’escau de la darrera asamblea (26-10-2017 ). 

Comença la reunió a la Sala Pujadesa les 20.30 h amb 55 assistents. 

L’Acta de la darreraAssamblea celebrada el 26.10.2017 queda aprovada per 29 vots a 

favor i 5 abstencions. 

2.Informacióactivitatsextraescolarscurs 2018/19. 

La ClaraFinazzi ,l’AnnaFerrarons i l’AnnaClotesque són les encarregades de les 

activitatsextraescolars expliquen que la 

majoriad’extraescolarscontinuarantigual.Quesegonsl’enquesta que es va fer per email , 

la Robòticai aprenentjugantés de les més ben valorades. 

 A l’activitat de música vamtenirproblemesambl’aula i la mestra que es va canviar i 

després va continuar bé.Hi ha canvisa l’activitat de piscina ,deixem defer-la per decisió 

del Welness , no per decisió de l’Ampa.Patinatges’hademanat de fer 2 dies i 1 , hi 

haurà les duesopcions.L’empresaFamadeixa de treballarambnosaltresdegut a les 

incidències , poca serietat , canvisconstants de monitoratge...però es 

buscaràalternatives per continuar ambl’activitat. 

Anglès es continuaràfentperò es canviad’empresa ,Linguaeserà la nova empresa , que 

ésméslúdica.Escontinuaràambbàsquetambequipsmixtes , de 1er a 4.I elsnens i nenes 

de 5 i 6 es federeran i podràncompetir.Hemd’intentar que surtingrups a l’escolasinó no 

es podràfer. 

Es recorda a la gent que s’han de ferinscripcions al juliol , no es pot esperar al 

setembre. 

La nova activitat a la tarda serà el teatre que hofaràRecrea’t. 



Pregunten si es potferl’activitat de piscina en una altralloc , però no és viable 

perquehauriem de fer servir l’autobúspelsdesplaçaments , que s’hipuguianar a peu no 

n’hihacapmés. 

Estàprevist que el 22 de juny ja sapiguemelshoraris de les activitats. 

 

3.Informació i venda de llibres i material escolar. 

Elsllibreses podran comprar a l’Abacus de Pare Claret , coml’anypassat , en principi la 

data iniciserà 9 de juliolfins el 7 de setembre.Atravès de la Web es podràfer la compra 

via online , ho poden portar a casa o recollir-ho a la botiga. 

Farànelsdescomptes de 5% sobre material fungible. 

Es canvia el llibre de 3er de castellà i català. 

4.QuotaAmpa 

QuotaAmpaés la mateixa que l’anypassat 35 € per familia.S’aprova per 

unanimitat.Esgiraràdurant el mes de juny i la reutilització de 8 € nen al setembre. 

 

5.Informacióvaries tema menjadorpropercurs 

Hi ha dos temes ,el de la capacitat del menjador i el de la gestió. 

L’Ampa va votar que No al muntar les taules a la Sala Pujades. 

Ara teniml’opció que plantejal’escola , que és ampliar el menjador i habilitar l’aula de 

ciencies que no es fa servir.Aquesta aula és gran , està dotada amb una pica i no 

caldriafer-hi gaireinversió.No es faria servir per res més.Un monitor amb un 

carropujaria el menjar per l’ascensor.Va venir l’inspectora de sanitat i va posar condició 

de posar mosquiteres , estovalles i protegirelsfluorescents.Esfarien per tant dos torns 

primer torninfantil.Isegontornelsaltres 4t i 5è.Això es decideix en ConsellEscolar.Isinó 

acaba decidintEnsenyament. 

L’aula de ciències té una capacitat de 40 nens. 

La primera opció era fer obres al menjador per ampliar-loperò no van poder prosperar 

el projecteper tema econòmic. 

Perilla una mica el tema gestió del menjador.Elmodel que hi haactualment que ho 

gestiona l’Ampa , es veuafectat per una modificació de la lleide Contractes 

públics.AlgúnConsell Comarcal ja ha parlatamb alguna escola per treure’ls hi la gestió , 

com el BaixEmpordà i el Pla de l’Estany , la nostra no. 

Per poder gestionar elsmenjadorsl’Ampaho ha de tramitar perque no hi ha 

convenis.S’hafet una gestió conjunta amb totes les Ampes per defensar el model de 

gestió.Hem de lluitarfins el final per aconseguir un Decretnou de menjadors que reculli 

que elsmenjadors son d’interés social senseànim de 

lucre.Laproperalinead’actuacióserà arribar al Sr.Bargalló 

,consellerd’Ensenyament.Nosaltresaquestanycontinuarem igual. 

Ambl’horari de tornar a les 9 l’acollida al matiserà igual a partir de ¾ de 8. 



Tema horari de jornada intensiva l’EmpresaRecrea’t dona el servei. 

Tema bata infantil , es canviaran i es cordaran per davant , peròconviurantamb les 

velles. 

 

6.Informació i aprovacióImpostSocietats 2017. 

El tesorer de l’Ampa , en Jordi Marsal explica que estemobligats a partir del 2016 a 

presentar l’Impost de Societat ara al juny ja que tenim una cifra de negoci superior als 

75.000 €.Presentareml’impost de Societat del 2017 que va de gener a desembre , a 

diferencia del cursacademic que va de setembre a juny. 

El benefici es positiu.Peròtenim una amortització que és la cuina per aixòl’impost de 

societatsurtnegatiu.Lacuinal’amortitzaremdurant 10 anys i les tabletsdurant 4 anys. 

Es sotmetenelspressupostos a votacions.S’aprova per unanimitat. 

 

Finalitza la reunió a les 22.15 h. 

 

                                                                                                   Amb el vist-i-plau de 

 

La secretària                                                                               La presidenta 


