AMPA LA VILA CURS 2019/2020
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària anual:
12345-

Benvinguda i agraïments
Aprovació de l’acta anterior
Presentació de la nova Junta
Informe econòmic i balanç de les activitats de l’exercici 2018/19
Informacions generals
5.1-Menjador
5.2-Venda de llibres: Nou sistema amb llibreries de Banyoles
5.3-Activitats extraescolars: Sotrac, Consell Esportiu, Robòtica,Tic
tac
5.4-Xerrades familiars
5.5-Carnestoltes
5.6-Sopar de final de curs
5.7-Inversions a l’escola, regals Nadal.
5.8-Activitats familiars
5.9-Còlonies per tothom.
5.10- Adscripcions.
6- Torn obert a paraula.
A Banyoles, essent les 21:15 hores del dia 5 de Novembre del 2019, 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 ................... .
1- Benvinguda i agraïments
El Sr. Josep Genover, com a president de l’AMPA , dóna la
benvinguda als assistents i agraeix la seva presència.
Comentar que de moment som 126 socis aquest curs, durant el curs
les famílies es van apuntant.
2014-2015: 190 socis
2015-2016: 160 socis
2016-2017: 158 socis
2017-2018: 135 socis
2018-2019: 137 socis
2019-2020: 130 socis

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. Com que no
hi ha cap comentari, es dona per aprovada l’acta de l’assemblea
anterior corresponent al curs 2018-2019.
3- Presentació de la nova Junta
El senyor Josep Genover com a president, presenta la nova Junta
amb els nous membres i els nous càrrecs:
PRESIDENT:

Josep Genover Bosch

VICEPRESIDENTA: Olga Montañez Campillo
TRESORER :

Jordi Banal Estañol

SECRETARIA:

Marina Caixàs i Gimeno

VOCALS:

Maria Butinyà i Sitjà
Miret Francl
Rocio Pleite Titos
Sílvia Coll Teixidor
Marta Camps Castanyer
Caro Bos Wagnen
Dolors Nevado Ballester
Teresa Vargas Quispe
Irene Jimenez Pujolàs
Ramon Ferrer Noguer
Xavi Rubirola Matamala
Marta Rubirola Matamala
Natxa Miserachs
Pilar Saus
Paula Micalo
Raquel Lopez

Sense cap més comentari, queda aprovada la nova Junta.
Es recorda que la Junta es reuneix el primer dimarts de mes a les
21:15h 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 Josep Genover 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 en família, carnestoltes....) Igualment
explica que l’AMPA té representants en les reunions del Consell
Escola, el Consell Escolar Municipal (CEM), i Comissió de garanties i
Ampes del Pla de l’Estany (per tema menjador) 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 18/19
Com a informació prèvia, la senyor Josep Genover 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 està formada pel president, el tresorer, secretària i algun
vocal.
L’any passat ja es va haver de contractar una Gestoria, per ajudarnos a la realització de tots els tràmits requerits, donada la nova llei de
gestió d’entitats.
El senyor Jordi Banal, tresorer de l’AMPA, presenta l’informe
econòmic del curs 18/19 i el pressupost 19/20
Annex hi ha l’informe econòmic.
Sense cap més comentari, s’aprova l’informe econòmic.
5- Informacions generals
5.1-Menjador
El Sr. Josep Genover, explica que s’ han mantingut els preus dels
menús respecte el curs anterior.
Es continua amb el rentat de dents des de P4 fins a 6è. Es continua
aquest any assumint el cost de la pasta de dents.

Aquest any tenim un monitor nou extra (vetlladora) pagada pel
Consell Comarcal.
Aquest any nou tenim un cuiner nou i s’ha introduït el menú de sense
carn.
Encara no sabem què passarà el curs vinent amb la gestió del
menjador.
Estem pendents dels Departament d’Ensenyament que està
redactant un nou decret que reguli la gestió de tots els menjadors
escolars per tal d’ajustar-la a la nova llei de contractes de les
Administracions Públiques.
Per aquest motiu estem amb contacte amb LA FAPAC i altres
AMPES de la zona per anar tots a una.
5.2-Venda de Llibres:
Aquest curs s’ha continuat amb la venda de llibres a diferents
llibreries de Banyoles.
Els socis de l’AMPA, disposen d’un carnet i poden gaudir de
descomptes especials en la compra de material escolar, durant tot es
curs.
Es valora molt positivament el canvi i creiem convenient seguir amb
aquest sistema per potenciar el comerç de proximitat.
Ofereixen un 10% de dte en material escolar, les llibres adherides
són:
A3, Arxifesta, Can Blanch
5.3-Activitats extraescolars
El Sr, Josep Genover explica que aquest curs passat ha estat un èxit
les extraescolars, ha anat augmentant durant el últims anys, passat
va esser;
-63 inscrits curs 2013/2014
-84 inscrits curs 2014/2015
-82 inscrits curs 2015/2016
-86 inscrits curs 2016/2017
-82.inscrits curs 2017/2018
- 76 inscrits curs 2019/2020
Acollida matinal;...............
Anglès 1er -................
Anglès 3er /4art –............ alumnes
Anglès 5è / 6è – ......... alumnes
Mecanografia iniciació – ............ alumnes

Mecanografia ampliació – ..... alumnes
Teatre – .........alumnes
Robòtica –..........alumnes
Aquest curs es manté l’oferta d’activitats amb l’empresa Tic Tac. I
s’aposta fer l’angles amb l’empresa Littel England
Agraïment especial cap a l’escola, ja que cedeix els espais. .
Consell Esportiu
Es un extraescolar que no acaba de funcionar a la nostra escola,
doncs no acaben de sortir mai grups. Aquest any tampoc es preveu
que es pugui consolidar un grup.
5.4- Xerrades Familiars
El Josep Genover, dona la paraula a la Sra; Xavi Rubirola, membre
de la comissió de l’Eduquem en Família.
Ell ens comenta, que totes les AMPES del Pla de l’Estany ja porten
molts d’anys organitzant les xerrades Eduquem en Família, les
xerrades organitzades per aquest curs són:
-.............
..............
..............
5.5- Carnestoltes
El Sr. Josep Genover, dóna la paraula a la Sra. Caro juntament
amb el Sr. Jordi Banal i el Sr. Xavi Rubirola que comenten la
importància del Carnestoltes a La Vila, en que els últims anys hi ha
hagut una participació d’unes 225 persones.
La voluntat de tot el grup de carrossaires es de seguir ampliant els
voluntaris. És per això que es proposar una reunió a la biblioteca de
l’escola per tal d’explicar el projecte a qui hi vulgui participar de nou.
La reunió es va fer la setmana passada 29 Octubre
La carrossa i la comparsa està pensada per a participar a la rua
tarda.
Es recorda també que no només calen voluntaris per construir la
carrossa sinó que també cal gent que dissenyi i prepari la disfressa,
faci la coreografia...
És l’activitat generada fora de l’horari lectiu conjuntament amb el
sopar de fi de curs amb més participació i estem orgullosos d’aquest
fet.

Tot i així ens agradaria una major participació de tots plegats.
Aquest any també es voldria apropar l’activitat a l’escola. Es proposa
poder parlar amb l’escola per tal que puguem realitzar una activitat
relacionada amb el tema de la carrossa.
El Sr. Josep Genover, 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.
Aquest any continuem sense tenim local, hi ha un pare que ens va
deixa un local, desinteressadament, però que el seu fill ja ha marxat
de l’escola i llavors s’ha de buscar un local nou. Aquesta necessitat
ja és una mica urgent. Si no tenim local aviat s’haurà de replantejar
el format de la participació de l’Escola al Carnestoltes.
Tothom que vulgui participar hi és convidat. Que contacti amb algun
membre de l’AMPA o enviï un correu a l’AMPA i ja l’adreçarem a
l’equip de carrossaires.
Es comenta que el tema que proposa l’Ajuntament enguany és El
tema de l’historia.
5.6 – Sopar final de curs
El Sr. Josep Genover , comenta tal com ho ha fet en el punt anterior,
que es juntament amb el Carnestoltes l’activitat “estrella”,
organitzada per l’AMPA tenint en compte que hi assisteixen unes
400 persones.
Explica que se li dona una caire festiu i que els darrers anys és el dia
que també es fa el comiat dels alumnes de 6è. S’han mirat altres
opcions però la que tenim continua sent la més econòmica pel preu
del tiquet.
Com a novetat el curs passat es va oferir la possibilitat de venir al
sopar comprant un tiquet únic de gelat .
Els sortejos s’organitzen de donacions i regals de diferents persones
o entitats.
El curs passat es va reduir el preu dels tiquets per incentivar la
participació de més famílies a la festa. Es varen repartir unes 450
cadires i es varen vendre 401 menús.
S’ha fet participar els alumnes de 5è que han ajudat a servir el sopar
Es coordina el dia a nivell de Banyoles per tenir un pla “B” en cas de
pluja, que seria el pavelló del Pla de l’Ametller.
Sembla que el darrer divendres de classes es la millor opció per tots
plegats. Aquest curs serà el 19 de Juny.

5.7 – Inversions a l’escola
El Sr. Josep Genover, explica que 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, altres anys s’han pagat les piques de les aules,
diccionaris, ordinadors, millores al pati, s’han equipat totes les aules
de l’escola amb pissarres digitals...., totes les inversions es fan en
consens amb l’escola.
Aquest any es va invertir en cicle infantil,en taules de llum, túnels i
valenci per l’aula de psicomotricitat. Cicle inicial, taules i cadires pel
passadís , cicle superior 4 pissares, aula de ciències, llamina i fna
de la taulade llum i nevera petita. 3 tauletes per tic
L’import de d’inversió sempre anirà subjecte amb el número de socis
del curs.
Aquest any s’ha firmat un conveni on a més de les inversions
indicades anteriorment s’ha inclòs un partida de diners pels regals
de Tio i reis.
S’ha demanat a l’escola que faci fotos per poder-les compartir a la
revista “Bumerang”
Com a novetat s’incrementarà les aportacions a les sortides de final
de curs ampliant-les a tots els cursos (fins ara només es feia a 6è).
Les aportacions seran variables fins a un 20%

5.8 – Activitats familiars
Cada any s’intenta organitzar una sortida familiar, els curs passat
vàrem organitzar una sortida a Vilavanut i va haver una participació
de molt èxit en total varem ser 85 persones. Per aquest any s’està
contemplant organitzar-ne una altre a la primavera.
Aquest any hi ha com a novetat el Pati Obert a cicle infantil, que
consta que cada dilluns de 2/4 de 5 a 6 el pati és obert a totes les
famílies d’infantil.
Es vol fer una arrossada amb família i una xerrada sobre la
sexualitat al cicle inicial per l’Anna Salvia.
Els dilluns a la tarda es continua fent les classes de l’escola de
famílies.
5.9 – Colònies per tothom
La Srta; Miret, ens explica que desprès d’alguns cursos podem dir
que tenim una experiència amb el projecte i que aquesta es molt
positiva.

L’aportació de l’AMPA es aproximadament de 500 € per aquest
projecte que la seva finalitat es que cap alumne es quedi sense
colònies per motius econòmics.
Fins fa poc es prioritza els alumnes de 6è, que darrers anys
pràcticament s’han autofinançat.Pendent amplicar i ajudar alguna
sortida de final de curs deP-5, 2n i 4rt també s’han beneficiat
aquesta iniciativa, amb el restant que ha quedat s’ha ajudat a
excursions de final de curs de P-3, 1r i 5e
El total de les ajudes concedides és de 500.€.
Imprescindible per beneficar-se d’aquesta ajuda haver pagat tot el
material escolar i aportar una part de l’import total de la sortida.
Hi ha una participació del 84%
6- Torn obert a de paraula
Cap altre assistent fa cap altre comentari, i el senyor Josep Genover
dona les gràcies a tothom per la seva presència a l’assemblea.
I sense més assumptes a tractar es conclou la sessió a les 23:00
hores.

