
 

 

     
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 2013/2014 
5. Informacions generals 

5.1- Menjador 
5.2- Venda de llibres: Llibrestext 
5.3- Activitats extraescolars: Sotrac i Consell Esportiu 
5.4- Xerrades familiars 
5.5- Carnestoltes 
5.6- Sopar de final de curs 
5.7- Inversions a l’escola 
5.8- Nadal 
5.9- Sortides familiars 
5.10- Si t’ho guanyes, aquest cop, tu sí! 
5.11- Pares delegats 
5.12- Pla de mobilitat 

6. Torn obert de paraula 
          
 

  A Banyoles, essent les 21.30 hores del dia 7 de novembre de 2013, es reuneix en 
segona convocatòria l’assemblea general ordinària l’associació de mares i pares 
d’alumnes de l’escola Baldiri Reixac, segons l’article 9 dels estatuts amb l’assistència 
de 21 associats i amb la participació de la directora de l’escola senyora Rosa Maria 
Sala i Pi. 

 
1- Benvinguda i agraïments 

 
El senyor Xavi Quer, com a president de l’AMPA, dóna la benvinguda als assistents 

i agraeix la seva presència. Comenta la baixa assistència a l’assemblea i planteja la 
possibilitat de buscar noves fórmules de fer l’assemblea o de buscar maneres per a 
incentivar una major participació. 
 

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 demana que si ha algú present que 
la vulgui consultar, n’hi ha una còpia. Com que no hi ha cap comentari, es dóna per 
aprovada l’acta de l’assemblea anterior corresponent al curs 2012/2013.   
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3- Presentació de la nova Junta 
 

El senyor Xavi Quer, president, presenta la nova Junta amb els nous membres i els 
nous càrrecs:  

 
               PRESIDENT:  Xavier Quer i Roca 

VICEPRESIDENTA:  Cristina Peracaula i Vila 

TRESORER:  Lluis Vila i Cortès 

SECRETARI:  Jordi Serra i Prujà 

VOCALS:  

Xavi Boix i Angelats 

Maria Butinyà i Sitjà 

Lidia Camps i Castanyer 

Dani Coll i Vilà 

Joan Descamps i Ferrés 

Narcís Feixas i Feixas 

Carme Galera i Flores 

Mar Hereu i Vila  

Helena Lirio i Arias 

José Manuel Martín i Rodríguez 

Josep Masanas i Camps  

Rafel Noguer i Planas 

Belen Parisi i Moreno 

Rocío Pleite i Titos 

Jordi Vila i Farroni 

Xevi Vilagran i Arribas 

Cristina Vilanova i Soto 

                                                   
S’adhereix el nou membre de la Junta, el senyor José Manuel Martín, pare 

d’alumnes de 1r i 3r de Primària. 
 

 Sense cap més comentari, queda aprovada la nova Junta .                                                   
          

 Es recorda que La Junta es reuneix el primer dijous de mes a les 21.30 a l’Escola i 
que està oberta a tothom que vulgui participar i que tothom hi col·labora en el que pot 
en funció de la seva disponibilitat. 
 
 El senyor Xavi Quer fa un breu esment a l’organització de la Junta. Explica les 
diferents comissions en que es distribueixen els membres de la Junta (menjador, 
venda de llibres, activitats extraescolars, web, xerrades familiars, carnestoltes, 
econòmica... ). Igualment explica que l’AMPA té representants en les reunions del 
Consell Escolar, el Consell escolar Municipal (CEM) i la FAPAC.Comenta que la 
FAPAC, associació de la que som socis, ens serveix d’assessorament. 



4- Informe econòmic i balanç de les activitats dels exercicis 12/13 
 
  

 Com a informació prèvia, el senyor XQ explica que des de fa uns anys es va crear 
la Comissió Econòmica, que té com a funció ajudar al tresorer en les tasques del 
control de l’estat de comptes de l’AMPA i assegurar-ne la transparència. Aquesta 
comissió es reuneix 3 o 4 vegades a l’any i està formada pel president (Sr. Xavi Quer), 
el tresorer (Sr. Lluís Vila) i varis vocals (Sr Xavi Boix, Sr Rafel Noguer, Sr Jordi Vila i, 
des d’aquest curs, la Sra Helena Lirio).  
 
 El Sr Lluís Vila, tresorer de l’AMPA,  presenta l’informe econòmic dels curs 12/13. 
 
 Comenta que els ingressos provenen bàsicament de les quotes dels socis i, en 
menor quantitat, d’alguns guanys en el sopar de final de curs. Fa referència que a 
través del compte de l’AMPA es cobren les quotes de material escolar, però que és un 
tràmit perquè els diners es transfereixen immediatament al compte de l’escola. 
 
 Recorda que el tancament dels comptes de l’AMPA es fa el 31 d’agost de cada any 
i que per aquest motiu enguany surten ingressos de quotes de socis  del curs 12/13 i 
13/14, ja que en aquest últim curs es va avançar el seu pagament al mes de juliol, tot i 
que sempre hi ha gent que ho paga més endavant. 
 
 Pel que fa referència als pagament al VEC, explica que des de que es van treure 
les subvencions, és van reduir les trobades a la meitat i que cada una està compartida 
per dues escoles (en el nostre cas, amb La Draga) i que són les pròpies AMPES qui 
financen aquesta activitat aportant-hi una quantitat. 
 
 Les despeses de SOTRAC sorgeixen del fet que es van haver de pagar uns diners 
per a poder mantenir el servei d’acollida matinal, pel baix nombre d’usuaris. Pel que fa 
a aquest curs, tot i haver-hi també un nombre molt petit d’usuaris, l’AMPA no hi haurà 
d’aportar res ja que serà la pròpia entitat qui compensarà les pèrdues amb el major 
nombre d’inscripcions que hi ha en les altres activitats que organitzen a l’escola. 
 
 El senyor Lluís Vila comenta que el saldo actual és superior que el de l’any anterior 
perquè ja hi consten les quotes d’aquest curs. 
 
 Explica l’existència d’un compte paral·lel de l’AMPA destinat únicament al menjador 
i que té recursos econòmics suficients per a solucionar i pagar qualsevol imprevist 
(reposició de maquinària...). 
 
 Finalment, comenta que econòmicament l’AMPA de La Vila està sanejada; i que en 
cap cas, es fan despeses superiors als ingressos; i que conseqüentment es col·labora 
amb l’escola segons la disponibilitat econòmica de cada any. En concret, per a aquest 
curs, les inversions previstes seran per a un valor de 4000 €. 
 
 El sr Joan Descamps comenta que segons l’estat de comptes presentat semblaria 
que hi ha una disminució del 50% d’ingressos. El sr Lluís Vila explica, que s’han fet 
ingressos de quotes a través de diverses vies (LlibresText, ingrés a La Caixa o en 
efectiu) i que en el moment de tancament dels comptes no hi constaven tots. 
Tranquil·litza dient que a dia d’avui hi ha uns 185 socis (un nombre una mica superior 
al del curs passat), d’un total d’unes 320 famílies (aproximadament 450 alumnes). 
 
 

Sense cap més comentari, s’aprova l’informe econòmic (veure document adjunt). 



 
 
 
 

 
 



5- Informacions generals 
 

5.1- Menjador 
 

El senyor Xavier Quer comenta la reducció de preus a partir de disminuir el marge 
de l’AMPA, en cap cas en detriment de la qualitat. Explica que Serunion ha pujat els 
preus perquè han baixat el nombre de comensals. En aquest sentit, tot i haver 
començat una mica millor aquest curs, no desapareix el perill que la disminució 
d’usuaris provoqui un increment del preu final o de la reducció de personal. 

 
La Sra. Alba Bachs comenta que el fet de que es baixin els preus, potser no farà 

augmentar el nombre d’usuaris. El senyor Xavier Quer explica que la reducció de 
preus també s’ha fet com a sensibilitat envers la situació de crisi econòmica general. 
En tot cas, s’haurà d’esperar a final de curs per fer-ne un anàlisi. 

 
5.2- Venda de llibres: Llibrestext  

 
El senyor Xavier Quer comenta que hi ha hagut canvis en l’operativa i fa una 

valoració positiva de la venda per Internet, tot i que hi ha hagut alguns problemes i 
que hi ha alguns temes a millorar de cares al proper curs. Es vol aconseguir que sigui 
més clar fer-se soci, que es pugui fer la compra a nivell familiar i que es puguin recollir 
els llibres abans de començar el curs (es podria fer coincidir amb el dia de venda dels 
llibres de Cicle Inicial). Es valora molt positivament la jornada de venda per Internet 
que es va fer a l’escola per tal d’ajudar als pares i mares. 

 
La Sra Rosa Mª Sala comenta que la venda dels llibres de Cicle Inicial es va fer a 

part perquè van aconseguir un important descompte d’editorial Teide i que cal 
recordar que en aquests cursos tots els llibres són propis. Afegeix que l’entrega del 
material es va fer a l’escola i que per por que hi haguessin errors o que no tot el 
material arribés a casa, els/les mestres en fan fer una revisió prèvia. Això no caldria si 
els pares ho haguessin de recollir a l’escola abans de començar el curs. 

 
5.3-  Activitats extraescolars 

 
El senyor Xavier Quer explica que aquest curs passat ha estat un èxit les 

extraescolars de Sotrac passant dels 48 inscrits del curs anterior al 63 actuals (12 
alumnes a teatre, s’ha aconseguit fer 3 grups d’anglès i més gent a mecanografia). 

 
En canvi, no han acabat de funcionar les del Consell Esportiu, fet que ja va succeint 

cada curs. 
 
La Sra Rosa M Sala comenta que la nostra escola històricament sempre ha tingut 

dificultats per aconseguir organitzar activitats extraescolars. El Sr Joan Descamps 
afegeix que, per contra, el fet que hi hagi més temps al migdia fa que hi hagi més 
interès pel realitzar activitats en aquesta franja horària. 

 
5.4-  Xerrades familiars 

 
La Sra Mar Hereu fa una valoració positiva de les xerrades del curs. En general hi 

va haver una bona assistència, en especial la de la Mariona Comellas. Recorda que 
no es va poder fer l’última per problemes personals del conferenciant. 

 
Les xerrades s’organitzen en una comissió formada per totes les AMPES de 

Banyoles coordinada per l’àrea d’educació de l’Ajuntament. Cada AMPA paga una 



quota, quota que aquest curs serà més baixa perquè queda un romanent del curs 
anterior (de no fer l’última xerrada). Si intenta fer la programació abans de finals de 
juny, però aquest curs no ha sigut possible. La primera serà el 18 de novembre sobre 
competències digitals, després hi haurà una exposició-xerrada sobre drogues, una 
xerrada sobre adolescents (Eva Bach) i es treballa per lligar l’última (podria ser pel 
neuròleg Francisco Mora). Es recorda que sempre es demana les aportacions i les 
propostes de la gent per a futurs cursos. 

 
5.5-  Carnestoltes 

 
El Sr Jordi Serra comenta la importància del Carnestoltes a La Vila, en que en els 

últims anys hi ha hagut una participació d’unes 300 persones. Tot i que la carrossa i la 
comparsa està pensada per a participar a la tarda, també es participa al vespre. 

 
Per a participar a la tarda, l’Ajuntament fa una petita col·laboració segons si es fa 

carrossa (250 €, és el nostre cas) o només comparsa (100 €). Al vespre hi ha premis 
(el curs passat van guanyar el 3r premi – 100 €). 

 
S’explica que el Carnestoltes s’organitza a través de la Junta de l’AMPA, però que 

a més hi ha pares que no en formen part i que col·laboren en aquesta activitat. Es 
començarà a treballar a partir del primer divendres de novembre (a partir de 2/4 de 10 
del vespre) i que hi ha un pare que ens deixa un local on fem la carrossa. Tothom que 
hi vulgui participar hi és convidat. 

 
Els últims anys, s’ha aconseguit disminuir les despeses tot treballant a partir de 

materials de rebuig i del material que pot aportar diferent gent de diversos sectors. 
Les disfresses, que alguns anys havien estat confeccionades de roba, els últims anys 
han estat realitzades amb cartró, plàstics... Igualment s’explica que l’AMPA voldria 
revitalitzar la col·laboració amb l’escola i que alguna tasca es pogués fer dins l’horari 
escolar i per això es demana una reunió amb algun representant del claustre. 

 
Es comenta sobre la rivalitat existent entre les escoles, però que és un rivalitat sana 

i que ha fet créixer molt el carnaval de Banyoles, on participen totes les escoles de 
Banyoles i algunes de la resta del Pla de l’Estany i algunes altres entitats de la 
població. 

 
Es recorda que des dels últims anys, es proposa un tema comú per a tots els 

participants, aquest any serà el del còmic. 
 
 

5.6-  Sopar de final de curs 
 

El senyor Xavier Quer comenta que és juntament amb el Carnestoltes l’activitat 
“estrella” organitzada per l’AMPA, tenint en compte que hi assisteixen unes 400 
persones (un nombre relativament petit si es té en compte el nombre total d’alumnes i 
de famílies). 

 
Explica que se li dóna un caire festiu i que els darrers anys és el dia que també es 

fa el comiat dels alumnes de 6è. S’intenta ajustar el preu del tiquet, però  també es 
mira de no tenir pèrdues i de guanyar alguns diners amb el bar que es posa i els 
sortejos que s’organitzen de donacions i regals de diferents persones (sopars, 
material esportiu...). 

 



L’organització suposa força feina d’organització: muntatge de les taules, contractar 
els cuiners.... 

 
S’explica que sempre hi ha un pla B per si plou. Generalment es feia coincidir el 

sopar amb el cap de setmana de la festa dels paletes. D’aquesta manera teníem la 
possibilitat de fer el sopar en el pavelló de La Draga, que ja tenia el terra preparat per 
acollir un esdeveniment d’aquest tipus. Aquesta possibilitat ja s’ha hagut de fer 
efectiva un parell d’anys, fet que suposa una major complicació en l’organització.  Fa 
dos anys, la festa de final de curs va coincidir amb l’últim dia de curs, fet que des de 
l’Escola es va valorar molt positivament. El curs anterior, l’últim dia de curs era també 
l’inici d’Aphònica i es va optar per tornar a fer-la 15 dies abans (coincidint amb la festa 
dels paletes). 

 
Aquest any, des del CEM es vol que els sopars de final de curs estiguin coordinats 

(2 escoles cada cap de setmana) per tal de donar cabuda a pavellons en cas de fer 
efectiu un pla B.  Pel cap de setmana del 12 i 13 de juny ja hi ha diverses escoles 
interessades, per això nosaltres també hem de demanar una data. L’opció de l’últim 
dia de curs la veiem bé sempre i quan no coincideixi amb Aphònica (que aquest curs 
hi ha el camp de treball a La Vila). En aquest sentit, l’Ajuntament vol moure aquest 
festival una setmana més tard. L’últim dia de curs coincidiríem amb l’escola Camins, 
que precisament vindrien a fer el sopar de final de curs al pavelló de La Vila en cas de 
pluja.  

 
5.7-  Inversions a l’escola 

 
El senyor Xavier Quer explica la Junta de l’AMPA vol que les inversions que es fan 

a l’escola afavoreixin i siguin útils als alumnes d’una forma directa (en altres anys 
s’han pagat piques, diccionaris, ordinadors, millores pati...) Totes les inversions es fan 
en consens amb l’Escola. 

  
Aquest any hi haurà una inversió cap a pissarres digitals (es necessiten canons de 

projecció per a Cicle Inicial i Infantil). La Sra Rosa M Sala comenta que amb els diners 
del PAC s’acabaran de posar pissarres digitals a Cicle Mitjà i que per a Cicle Inicial i 
Infantil només es volen instal·lar canons de projecció, que es pagarien entre l’Escola i 
l’AMPA. 

 
El Sr Xavier Quer comenta que també es vol fer una inversió en el nou projecte “Si 

t’ho guanyes, aquest cop, tu sí!”, projecte que està per acabar de definir la forma de 
portar-lo a terme. La idea bàsica seria la d’ajudar a aquelles famílies amb problemes 
econòmics per tal que els seus fills i filles puguin participar en totes les activitats que 
hi ha un cost econòmic per a l’alumne. Per això s’ha creat una comissió formada pel 
Sr Joan Descamps (membre de l’AMPA), la Sra Rosa M Sala, dos mestres de 
l’Escola, una mestra d’Educació Especial i un membre de l’EAP per tal d’acabar de 
donar forma al projecte i estipular les condicions en les que es podran donar ajudes. 

 
La Sra Rosa M Sala explica que es vol donar l’oportunitat algunes famílies 

necessitades a poder participar de les colònies, sortides... De fet, en cursos anteriors 
l’Escola ja havia becat algun alumne. Moltes vegades hi ha famílies que pagaven les 
sortides però no el material. En aquests moments es veu prioritari que paguin el 
material i per això seria bo poder-les ajudar pel que fa a les sortides.  

 
La Sra Rosa M Sala comenta que a l’Escola falta cobrar 11000 € del PAC, que 

quan arribin es destinaran a la compra de les 2 pissarres digitals que falten per a 
completar Cicle Mitjà. Afegeix explicant que cada vegada hi ha més famílies que 



paguen la quota de material aportant petites quantitats cada mes. Actualment no hi ha 
les Beques del Ministerio. L’any passat l’Ajuntament va donar alguna ajuda i que 
aquest curs el Departament d’Ensenyament els dóna una ajuda de 4000 €, destinats 
únicament a la compra de llibres (en qualitat de préstec) i de material per a famílies 
sense recursos. 

 
El Sr Xavier Quer comenta que pel que van explica en el Consell Escolar no 

estaven gaire clares les pautes de com gestionar aquests diners. 
 
La Sra Rosa M Sala explica que costa detectar quines famílies realment ho 

necessiten. Per això estan en contacte amb Benestar Social. Segons creu, la quantitat 
que es dóna a cada escola va en funció del nombre d’alumnes i del nombre de nee 
socials. L’Escola agraeix molt a les famílies que els diuen que tenen dificultats i que 
fan l’esforç de pagar poc a poc. L’Escola voldria fer servir aquests diners també 
perquè tots els nens i nenes puguin assistir a les audicions musicals i a teatre, però 
com que això no és possible, proposaran a les famílies necessitades que paguin 
aquestes activitats i que se’ls ajudarà en l’adquisició de material. Finalment explica 
que a nivell de Banyoles, també s’ajuda a aquestes famílies a través de Serveis 
Socials. 

 
5.8- Nadal 

 
El senyor Xavi Quer explica que l’AMPA segueix col·laborant en la festa de Nadal, 

donant diners per a l’adquisició de jocs per a cada aula com a regal de Reis i 
preparant els petits detalls que caga el Tió als nens i nenes d’Infantil. Es comenta la 
possibilitat de canviar el regal del Tió (fins ara són figures de xocolata) per algun altre 
detall, però que els nens i nens s’ho esperen amb molta il·lusió. 

 
5.9- Sortides familiars 
 

El senyor Xavi Quer explica que s’organitza una sortida familiar cada curs, que en 
general són molt participatives. Excepcionalment aquest curs es va fer diferent. Es va 
generar l’idea de realitzar una pintada col·lectiva per millorar l’Aula de les columnes 
(d’ús general dels alumnes) i el porxo d’Infantil. Va ser un dia molt profitós i es va 
valorar molt positivament. 

 
La Sra Rosa M Sala comenta el gran canvi que hi ha hagut en el pati d’Infantil 

gràcies a les aportacions de l’AMPA. També comenta que des de l’Ajuntament es va 
fer un projecte per donar color als passadissos, pintant cada passadís d’un color 
diferent i totes les portes d’un gris neutre. 
 
5.10- Pares delegats 

 

 El Sr Xavier Quer explica que conjuntament amb l’Escola s’està treballant en tirar 
endavant el projecte de pares delegats i durant aquest curs posar-hi les bases. La 
idea seria la de generar un pont de comunicació entre pares – classe – escola – 
AMPA per tal de canalitzar la informació a la resta de famílies i de fer de receptors de 
les sensacions i de les idees per a l’AMPA i l’Escola. 
 
5.11- Pla de mobilitat 
 

 El Sr Xavier Quer comenta que des de fa aproximadament un any s’està treballant 
en tornar a impulsar un pla de mobilitat per a l’Escola. Poc a poc es van fent coses i 
que ja hi ha hagut vàries reunions amb l’Ajuntament. El pla vol millorar l’arribada dels 



alumnes a l’Escola, tenint present els que vénen a peu, amb bicicleta o amb cotxe. En 
el POUM és un tema actual i en una reunió en van fer partícips a les escoles per 
saber-ne la seva opinió. Pel que fa a la nostra escola s’ha millorat en la senyalització 
de passos de vianants. 
 

 El Sr Xavier Quer, com a resposta a una pregunta del Sr Joan Descamps, comenta 
algunes idees en les que s’està treballant: més millora en els passos de vianants, es 
demanen algunes bandes reductores, posar més pilones al carrer Canat (alguna ja 
s’ha posat), posar alguna tanca de separació amb la carretera (com una jardinera)...  
 

 Finalment explica que es va arreglar la sortida d’emergència que hi ha en la zona 
d’aparcament del carrer de Sant Martirià, tot eliminant-ne alguna plaça. 

 
 
 

6- Torn obert de paraula 
 

Cap assistent no fa cap comentari, i el Sr Xavier Quer dóna les gràcies a tothom 
per la seva presència a l’assemblea. 

 
 

I sense més assumptes a tractar es clou la sessió a les 11:05 de la nit. 
 
  
 


