
    
Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària anual:

1. Benvinguda i agraïments
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Presentació  de la nova Junta
4. Informe econòmic i balanç de les activitats dels exercicis 2010/2011
5. Informacions generals

5.1- Menjador
5.2- Llibrestext 
5.3- Activitats extraescolars
5.4- WEB
5.5- Xerrades familiars
5.6- Carnestoltes
5.7- Sopar de final de curs
5.8- Inversions a l’escola
5.9- Nadal
5.10- Sortides familiars

6. Torn obert de paraula
         

    A Banyoles, essent les 21.30 hores del dia 3 de novembre de 2011, es reuneix en segona 
convocatòria l’assemblea general ordinària l’associació de mares i pares d’alumnes del CEIP 
Baldiri  Reixac, segons l’article 9 dels estatuts amb l’assistència de 17 associats i  amb la 
participació de la directora de l’escola senyora Rosa Maria Sala i Pi.

1- Benvinguda i agraïments  

El senyor Xavi Boix dóna la benvinguda als assistents. Com a comentari inicial fa una 
reflexió del fet que cada cop hi ha menys assistents a l’assemblea i de si realment hi ha 
un profit general de l’organització de l'esmentada assemblea.

2- Aprovació de l’acta anterior  

Es comenta que tal com es va posar en la convocatòria de la reunió, la darrera acta es 
podia consultar en la web de l’AMPA. A part es deixa una còpia d’un exemplar per si algú  
present vol realitzar una consulta. Com que no hi ha cap comentari, s’aprova l’acta de 
l’assemblea anterior.

     

AMPA LA VILA CURS 2011/2012
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA



3- Presentació de la nova Junta.   

El senyor Xavi Boix presenta la nova Junta amb els nous membres i càrrecs canviats:

                           PRESIDENT:  Xavier Boix  i Angelats

                           VICEPRESIDENTA: Lídia Camps i Castañer.

                           TRESORER: Lluis Vila i Cortès

                           SECRETARI: Xavier Quer i Roca

                           VOCALS:       
• Dani Coll  i Vilà
• Joan Descamps i Ferrés
• Narcís Feixas i Feixas
• Rafel Noguer  i Planas
• Cristina Peracaula i Vila
• Jordi Serra  i Prujà
• Jordi Vila  i Farroni
• Xevi Vilagran i Arribas
• Maria Butinyà i Sitjà
• Manel Comalat i Caslprim
• Josep Masanas i Camps                                                   
• Francesc Llagostera i Puigdevall
• M. Antònia Pagès i Vallmajó
• Rocio Pleite i Titos

                                                   
                                                  

Sense cap comentari en contra, queda aprovada la nova Junta . 
         
El senyor Xavi Boix recorda que La Junta es reuneix el primer dijous de mes i que està 
oberta a tothom que vulgui participar.

4- Informe econòmic i balanç de les activitats dels exercicis 10/11  

 
El senyor Lluís Vila  presenta l’informe econòmic dels curs 10/11.
Recorda que s’ha tancat el pressupost el 31 d’agost del 2011, coincidint així amb el curs 
escolar (del 1 de setembre fins el 31 d’agost). L’estat comptable del curs 10/11 es marca 
amb un total real de despeses de 39928.16€  i un total real d’ingressos de 50051.92 €, la 
qual cosa suposa un saldo positiu de 10123.76€ que queda com a romanent pel curs 11/12. 
S’aprova aquest informe.

Pel  curs  2011/12  es  marquen  uns  ingressos  de  39565.75€  i  un  total  de  despeses  de 
29940.92€, la qual cosa suposaria  un romanent de 19748.6€ pel proper curs. 



Com a comentaris realitzats :

INGRESSOS:
- Es comenta que la quota de soci es manté igual que els curs passat, de 

30€ per família.
- Canvi en la subvenció de carnestoltes es redueix de 300€ a 250€.
- Venda de camisetes: Queda com a concepte tot i no haver previst fer-

ne.
DESPESES:

- Bancàries: Sobretot correspon als rebuts retornats.
- Inversions escola: Per un costat s’han acabat de pagar les piques (aprox 

500€)corresponents a despesa feta 09/10 i  2000€ corresponents a la 
compra de llibres per la biblioteca. En el punt 5.8 es fa comentari de les 
inversions previstes pel curs 2011/2012.

- Sotrac: correspon a factures + subvencions + IVA
- Devolucions material escolar i quota AMPA: El fet d’ajuntar la quota dels 

2 conceptes tot i que provoca problemes de gestió ens afavoreix en les 
altes de socis.

Comissió econòmica: es fa el comentari que les persones encarregades de fer el pressupost, 
i seguiment de la situació dels comptes són Lluis Vila i Cortès, Xavier Boix  i Angelats, Rafel  
Noguer  i Planas i Jordi Vila  i Farroni. Aquest equip de treball es reuneix entre 3 i 4 vegades  
a l’any per poder controlar la situació econòmica i no crear desviacions innecessàries que 
consumeixin el pulmó del que disposa l’AMPA.
Signatura: Per evitar situacions incontrolades i tenir el màxim de transparència com a criteri 
hi ha 2 signatures en tota operació que s’hagi de realitzar (tant pagament com moviment  
bancari). Les persones autoritzades són:

- President
- Vicepresident
- Tresorer
- Secretari

Un cop es finalitzen les explicacions s’aprova l’informe. 

5- Informacions generals  

5.1- Menjador

La senyora Cristina Peracaula i Vila realitza les explicacions.
Aquest curs com a conseqüència del  canvi  d’horari  de l’escola s’ha reajustat  l’horari  del  
menjador.
Inicialment  Serunion  volia  fer  un  sol  torn  de  menjar.  Finalment  i  després  d’escoltar  els 
comentaris de l’AMPA es decideix fer 2 torns:

• Torn1: P3-P4-P5-1er-2on-3er
• Torn 2: 4rt-5è-6è

S’explica el detall de l’operativa del menjador. Com a comentaris a tenir en compte:
- De cares al curs 2011/2012 està previst a P3 donar més informació per 

tal que els pares nouvinguts tinguin més fàcil  la integració a nivell de 
menjador.  Està previst  realitzar  una reunió a principi  de curs i  donar 



informació amb fotos dels monitors i altres informacions que facilitin la 
ràpida solució davant una necessitat.

- Actualment es dóna un informe a P3 en una fulla amb explicacions del 
que han menjat. Ja ho han provat en altres escoles i de cares al curs 
vinent tenen previst fer un llibre amb informació complerta per tal de fer 
un correcte seguiment.

La directora Rosa Maria Sala i Pi comenta que l’escola està força contenta de Serunion i de 
l’operativa organitzada ja que no tenen cap tipus de problema.

5.2- Llibrestext 

El senyor Dani Coll  i Vilà realitza les explicacions.
Aquest curs s’han venut llibres a 400 alumnes aproximadament (dels 475 que té l’escola). 
Després dels problemes generats l’any anterior el canvi de l’operativa a reduït força el temps 
d’espera dels pares que volien realitzar la compra dels llibres.
 
5.3- Activitats extraescolars

El senyor Xavier Boix  i Angelats realitza els comentaris en substitució de la responsable de 
les activitats extraescolars, la senyora Lídia Camps i Castañer.

• Realment hi ha la sensació generalitzada que tot i haver-hi força opcions costa molt 
que l’alumnat s’apunti a les extraescolars.

• L’Ajuntament farà un estudi sobre les raons per les quals no s’apunten nens a les 
extraescolars i treure conclusions per millorar aquest fet.

5.4- WEB

El senyor Narcís Feixas i Feixas realitza les explicacions.
•    Es vol potenciar la comunicació a través de la web.
•    S’ha demanat als pares que donin els seus correus electrònics. D’aquesta forma pot 

haver una millor comunicació. Realment aquesta crida no ha tingut gens d’èxit. Per 
això acordem amb la representant de l’escola treballar conjuntament per potenciar  
aquest camí. L’AMPA farà una segona circular que entregarà l’escola. La idea serà 
que plegats treballem en aconseguir el màxim de correus i  d’aquesta forma poder 
compartir la informació.

5.5- Xerrades familiars

El senyor Joan Descamps i Ferrés realitza les explicacions.
Es fa una explicació detallada de les xerrades del curs 211/2012
Com a comentaris significatius:

• El proper dia 17/11/11 hi ha la primera de les xerrades, a les 21.30 al teatre municipal.
• ORGANITZACIÓ de les xerrades: Hi ha una comissió d’1 representant de cada escola 

de primària i secundària més un de la Balca. A part, hi ha 1 representant d’educació i  
del departament de joventut.

• Per millorar el nivell es varen fer una sèrie d’accions:
o Enquesta per conèixer les inquietuds dels pares.
o Fer  conjuntament  les  xerrades  per  fer  menys,  de  més  qualitat  i  evitar 

coincidències.
• Les AMPES paguen el 50% i l’altre 50% ho paga l’ajuntament.



• La participació mitjana està al voltant de les 150-200 persones.

La valoració final  dels responsables de les AMPES que organitzen les xerrades és molt  
positiva .

5.6- Carnestoltes

El senyor Jordi Serra  i Prujà realitza les explicacions.
• El darrer any l’assistència va ser d’unes 300 persones.
• El  comentari  general  és  que  el  fet  d’avançar  1  setmana  respecte  la  resta  de 

carnestoltes beneficia molt l’assistència de gent.
• Aquest any el tema que posa l’Ajuntament és: JJOO. D’aquesta forma s’aprofita en 

commemorar les properes olimpíades que s’organitzaran properament a Londres. En 
aquest punt l’escola de la Vila va ser l’única que no va estar a favor.

• El  sr.  Serra  aprofita  per  agrair  a  l’escola  la  col·laboració  que  any  rere  any  fa,  
beneficiant molt la participació del alumnat. Tot i així com a petita millora es demana 
que hi hagi un interlocutor definit per millorar la comunicació.

• Hi ha un pressupost molt ajustat, i gràcies a l’ imaginació del grup de treball no es 
supera en cap cas.

La valoració és molt positiva i s’aprofita per convidar a  qui vulgui a participar-hi,  ja que 
aquesta activitat està oberta a tota persona que en tingui ganes.

5.7- Sopar de final de curs

El senyor Xavier Boix  i Angelats realitza els comentaris.
• L’organització del sopar de final de curs intenta ser una trobada sense ànim de lucre.
• Tot i així per evitar penalitzacions econòmiques es fa una rifa i un servei de bar.
• Disco: La realitza sempre un pare d’una forma desinteressada. Tot i així sempre hi ha 

una petita compensació econòmica per evitar que almenys no li suposi una despesa 
econòmica..

• La festa sempre es fa coincidir amb la festa dels paletes. Com que aquests preparen 
el  pavelló  de la  Draga,  nosaltres,  en cas de pluja  ens podem aprofitar  d’aquesta 
situació.

5.8- Inversions a l’escola

El senyor Xavier Boix  i Angelats i la senyora Rosa Maria Sala i Pi realitzen els comentaris.
L’AMPA fa  un  esforç  econòmic  pel  coneixement  que  té  de  la  falta  de  recursos  que  té  
l’escola. En els darrers temps l’AMPA consulta a direcció quines mancances tenen, tot i que 
aquesta està totalment oberta a l’opinió dels pares.
Aquest curs hi ha dues opcions:

- Inversió en l’aula de ciències  . Rosa M comenta que ja tenen 3000€ per 
invertir-hi i els faltaria una mica més. La senyora Maite Prats ajudarà en 
el disseny d’aquesta.

- Arreglar  pati  dels  petits  .  Hi  ha  varies  opcions com fer  una festa  per 
involucrar  als  pares,  que vingui  Coiet,...  tot  i  així  totes  impliquen un 
mínim d’inversió.

Hem d’acabar de parlar quina opció s’escollirà o si realment interessa fer-ne una aportació 
repartida en ambdues.



Com a futures inversions a anar analitzant hi ha el fet que el pati s’inunda quan plou força:
- En  principi  l’Ajuntament  no  té  previst  fer  cap  inversió  fins  que  no 

reordenin tota la zona externa de l’escola (i encara falta molt).
- L’escola  està  obert  a  solucions  de  com  millorar-ho  amb  una  petita 

inversió.
- Per  millorar  l’operativa  el  divendres  4/11/11  entreguen  una  circular 

explicant als pares les possibilitats que tenen en dies de pluja.

5.9- NADAL

- Es preveu continuar col·laborant amb els Reis a primària (es donen 40€ 
per tutoria i els mestres compren jocs per la classe)  i amb el tió (es 
compren llaminadures) i Reis a infantil (es compren jocs educatius per 
les aules). Pel festival de Nadal es demanarà a Zàping TV  si pot venir a  
enregistrar les sessions, tal i com es va fer el curs passat.

- CASAL DE NADAL: Es parlarà amb Sotrac per tal que facin servei de 
menjador

5.10- SORTIDES FAMILIARS

El senyor Xavier Boix  i Angelats realitza els comentaris a falta de la senyora M. Antònia  
Pagès i Vallmajó.

- Aquest any es realitzaran dues sortides. Aquest fet excepcional es deu a 
que el darrer any, per motius organitzatius, no es va poder realitzar la 
sortida.

- La primera sortida serà el proper 27/11/11 a Girona.
- La segona de les sortides està prevista de cares a la primavera i encara 

no està organitzada.

6- Torn obert de paraula  

6.1- Fem mates

Tant l’AMPA com l’escola a través de la seva representant a la reunió fan una valoració molt 
positiva. Aquest any la primera eliminatòria es farà a la nostra escola. Per això:

- Es demana el màxim de col·laboració per tal que tot surti correctament.
- Un cop finalitzada la primera fase a nivell de Girona es farà la fase final 

a  Lloret.  El  guanyador  de  2n  d'ESO  anirà  a  la  competició  a  nivell 
d’Espanya.

- Participen els de 6è, i 1er i 2on d’Eso.
- Implica uns 60 nens, mestres i pares. Els nens estaran a l’escola, els 

mestres formen part  de l’organització i  pels  pares s’haurà de buscar 
algun tipus d’activitat  per tal  que la  visita  a Banyoles sigui  el  màxim 
agradable possible (és aquí on es demana ajuda).

6.2- Assemblees AMPES

El senyor Xavier Boix  i Angelats comenta que hi ha aquesta trobada al Pla del Atmetller el 
proper dissabte 12/11/11 a les 10 hores. La Vila hi serà present.



6.3- Valoració casal d’estiu

El senyor Joan Descamps i Ferrés demana la valoració del casal d’estiu. En general hi ha un 
sentiment  molt  positiu.  Menjar  correcte,  bones  activitats  i  fins  i  tot  una  bona  gestió  als  
problemes que varen tenir inicialment amb algun nen conflictiu.

I sense més assumptes a tractar es clou la sessió a les 12h. de la nit.

 


