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Acta Assemblea General AMPA Pere Vila 
 Data: 20-10-2015 Hora: 16:45 hores Assistents: mirar full d’assistents Lloc: Sala de mestres Escola Pere Vila  
Ordre del dia 

1. Aprovació de la Memòria 2014-2015. 
2. Aprovació de l’Acta de la darrera assemblea curs passat. 
3. Situació econòmica. 
4. Extraescolars. 
5. Calendari d’activitats més properes. Castanyada. 
6. Novetats escola. 
7. Àmbits de participació. 
8. Dinar de tardor. 
9. Excursió Club excursionista. 
10. Precs i preguntes. 

 
1. Aprovació de la Memòria 2014-2015  

S’aprova la memòria per majoria. Es penja document al web de l’AMPA. 
 

2. Aprovació de l’Acta de la darrera assemblea curs passat 
S’aprova l’acta per majoria. 
 

3. Situació econòmica. 
Es fa un resum del balanç econòmic del curs 2014-2015. La pèrdua del  curs va 
ser de 5.000€, quan d’altres anys és de 2.500€. Els motius són diversos, però la 
conclusió es que hem gastat més i hem reduït preus de extraescolars. També 
hem subvencionat activitats, com l’excursió al Montseny i a llarg de l’any el nº 
de socis va ser més baix.  
Decidim que enguany durem una política més austera i més negociadora amb 
l’escola, com és el cas de compartir despesa de l’acollida del matí amb l’escola al 
50%. 
El número de socis d’enguany és de 70 famílies, superior al curs passat. 
 

4. Extraescolars. 
Aquest curs les extraescolar van ser escollides pels nens i nenes de l’escola en 
unes votacions que es van realitzar el curs passat. D’aquelles votacions van 
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sortir activitat extraescolars clàssiques com al futbol, bàsquet o judo. Però 
també d’altres diferents com la màgia, titelles, cuina, etc. 
Totes les activitats estan tirant endavant menys skate i circ que es retiraran de 
la graella. 
Respecte al tema de l’acollida dels matins, s’ha arribat a un acord amb l’escola 
de compartir despeses al 50%. 
 

5. Calendari d’activitats més properes. Castanyada. 
El dia 30 es celebrarà la castanyada i la graella d’activitats serà la mateixa que fa 
uns anys enrere. 
A nivell d’AMPA participem en la tallada de castanyes el dia 29. També 
col·laborem repartint castanyes disfressats de castanyers/res i dinamitzant els 
quatre jocs que l’AMPA té al joc de proves de la tarda del 30 d’octubre.  
A l’assemblea es demanen voluntaris per a muntar la festa amb l’escola. 
 

6. Novetats escola. 
S’explica per sobre els tres projectes que l’escola desenvoluparà durant el curs 
2015-2016 i on se’ns demanarà la col·laboració a les famílies de l’escola en dos 
d’ells. 

 Orquestra infantil: la idea és que tots aquells nens i nenes que toquen un 
instrument fora de l’escola formin una orquestra que a la llarga sigui la 
que acompanyi els festivals escolars. 

 projecte patis: ja fa temps que tots estem d’acord que hem de fer més 
atractius, divertits i segurs els espais exteriors de l’escola. Aquest any 
l’escola posa en marxa una comissió pati mixta escola-famílies per 
treballar junt. A la mateixa assemblea es reparteixen fulls perquè aquells 
que vulguin formar part, s’apuntin. 
Les famílies comenten que el sorral necessita una nova instal·lació ja 
mateix, i que és un tema que curs rere curs crea neguits i propostes varies 
per part de les famílies, i des de l’escola no sembla que prenguin una 
solució concreta. Des de la junta es decideix que es recordarà a la reunió 
amb Direcció. 

 Projecte hort: és un projecte d’escola coordinat pel Max i que ha de 
funcionar com a una comissió mixta escola-famílies. Aquest any l’esforç 
es centrarà al sorral on es volen muntar uns bancs en alçada per facilitar 
la feina als més petits i també fer un hort vertical a les reixes i al barana 
de fusta que envolten el soral.  A l’assemblea es reparteix full perquè els 
presents es puguin apuntar a la comissió. 
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7. Àmbits de participació. 
Comissió festes. La portarà des de la junta la Maria Farré. Es proposa la 
construcció d’un gegant per a l’escola. Es passa full perquè els presents es puguin 
apuntar a la comissió. 
 
Comissió comunicació: la portaran Giovanni i Giulia i englobarà l’antiga comissió 
web i Ampere, entre d’altres tasques. Es passa full perquè els presents es puguin 
apuntar a la comissió. 
Un pare de p3 comenta que es va sorprendre de la poca assistència a la 
benvinguda de p3 que es va fer al sorral, tot i que va ser molt positiva. S’estableix 
una mica de debat sobre la participació de les  famílies a l’escola, en comparació 
a l’escola bressol. Com sempre, es podria millorar, però no trobem la fórmula. 
Cal millorar les eines de comunicació... 
 
Tot i que no estaven plantejades com a comissions l’hort i el pati, s’han passat 
fulls als presents per a que s’apuntin als dos projectes d’escola. 
 

8. Dinar de tardor. 
S’informa en que consisteix el dinar de tardor i que aquest anys serà una 
fideuà-Paella amb un preu de 3 euros pels nens i nenes i de 4 euros pels adults. 
La data del dinar és 15 de novembre. 

9. Excursió Club excursionista.  
Es farà el dia 29 de novembre. Sortida Torre Baró – Can Zam. L’Albert, pare de 
l’escola, ja ens passarà l’itinerari i si és no apte per anar amb cotxes de criatura. 
 

10. Precs i preguntes. 
Oncle Buscall: S’explica en que consisteix i que hi ha un web on es pot veure fins 
i tot el vídeo. Es demanen un cosí per a anar a d’altres escoles del barri. 
Actualment tenim a l’Oriol, pare de l’Africa i la Violeta, que fa el paper d’oncle 
però li cal acompanyant 
Xerrades formatives: una mare de P4 ens pregunta si seria possible fer xerrades 
on poder reunir-se i parlar de temes que són d’interès per a tots. Es comenta que 
cada any es proposen xerrades que organitza l’ajuntament i que també existeix 
una organització que dirigeix xerrades i escoles de pares i mares a la zona 
anomenada Espai Créixer. 
 
 
Finalitzem a les 18:30 hores 


