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Acta Assemblea General AMPA Pere Vila 

 
Data: 10-10-2015 
Hora: 16:45 hores 
Assistents: mirar full d’assistents 
Lloc: Sala de mestres Escola Pere Vila 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació de la Memòria 2015-2016. 
2. Aprovació de l’Acta de la darrera assemblea curs passat. 
3. Presentació resumida de que és l’AMPA. 
4. Informació vària. 

a. Extraescolars. 
b. Novetats escola 
c. Calendari. 
d. Coral. 
e. Dinar de tardor. 
f. Club excursionista. 
g. Patis oberts. 
h. Concurs alfabètic i Samarretes Pere Vila. 

5. Situació econòmica. 
6. Projecte patis. 
7. Renovació de la junta. 
8. Precs i preguntes. 

 

1. Aprovació de la Memòria 2015-2016  
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. Presentació resumida de que és l’AMPA. 

Es fa un breu resum en pantalla del que és l’AMPA i els seus objectiu bàsics. 

4. Informació vària. 
a. Extraescolars: s’informa que aquest curs no s’ha demanat  opinió a la 

mainada. S’ha demanat opinió a les persones apuntades al grup de treball 
extraescolars creat a final de curs i a les famílies de P3.  
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Com a resultat van aparèixer noves opcions ( idiomes, ioga, còmic, 
activitats musicals, etc) de les que es van buscar proveïdors. 

A data actuals, moltes de les activitats extraescolars no han sortit per falta 
d’inscrits. De les noves propostes només còmic i expressió musical tenen 
suficients nens  per a tirar endavant. La resta d’activitats són les habituals 
de curs passats (futbol. Bàsquet, judo, cuina, etc). 

Una mare proposa incorporar extraescolars d’un tarannà més tecnològic 
com a robòtica. Se li proposa que s’apunti a grup de treball extraescolars 
per a moure el tema pel proper curs. 

b. Novetats escola: Ja s’ha finalitzat el període de dos anys que havia marcat 
per treballar amb “L’escola de Músics” i l’escola ha buscat un nou 
company pel projecte música anomenat “El Xamfrà” que seguirà amb la 
feina iniciada fa dos anys .  

c. Calendari: es presenta el calendari trimestral de l’AMPA i es recorda que 
la primera festa on es demanarà la col·laboració a les famílies és la 
Castanyada. Possiblement es demanaran famílies per a tallar castanyes, 
per a ajudar a infantil a preparar la macedònia i per últim per a ajudar en 
la gimcana de la tarda. S’informa que tant l’AMPA com a l’escola ja 
avisarem per a demanar aquesta ajuda. 

d. Coral: Mònica explica que es vol crear una coral de pares i mares amb 
l’ajuda de l’Anna de música. Ara per ara hi ha 8 mares apuntades però 
caldria més persones. 

e. Dinar de tardor: la data proposada és el 13 de novembre. Es demana que 
les famílies donin opinió de quin tipus de dinar volen (seguir amb 
paellada, proposta de cucusada, tornar als orígens on cada família 
portava primer, segon o postres i es compartia o fer un mix). Es decideix 
que es veurà si es pot tirar endavant amb la cuscusada i a la vegada buscar 
alternatives (mix cucus i paellada, etc). 

f. Club excursionista: es proposa el 23 d’octubre. La sortida seria a Sant 
Jeroni de la Mutra (amb visita guiada al monestir) i seguir fins al Puig de 
Castellar. 

Es genera polèmica sobre canviar o no el dia de la sortida per a que no 
coincideixi amb l’Open House. Per votació, es desestima i es manté la 
data. 

g. Patis oberts: s’explica que els patis oberts a partir de les 16:30 hores es 
gestionada per l’AMPA i que calen famílies per fer la guarda dels patis i el 
tancament. La idea és que a primera hora un membre de la Junta de 
l’AMPA s’encarregui d’obrir i ajudar als monitors de les extraescolars 
però que el tancament i guarda recaigui en famílies que pugin col·laborar.  
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S’informa que actualment els patis oberts es fan de dilluns a dijous. 
Divendres tanca Jaume. 

Alguns pares informen que estan disposats a col·laborar i fins i tot de 
responsabilitzar-se del tancament els divendres. Es demana que les 
famílies interessades en col·laborar s’apuntin al grup de treball Patis 
oberts.  

En cas que hagin famílies suficients, s’accepta obrir també divendres. 

h. Concurs alfabètic i Samarretes Pere Vila: Cora explica com va anar la 
generació de lletres, del procés de elecció i de la producció de les noves 
samarretes per a tots els nens i nenes de l’escola. També s’informa que 
en dates properes es farà una exposició amb totes les lletres dissenyades 
pels crios a la zona porxos. També s’informa que com a novetat s’han 
imprès samarretes per a adults a un preu de 9 euros. 

5. Situació econòmica: Núria fa una exposició amb gràfiques de la situació 
econòmics de l’AMPA en comparació a l’any anterior on s’informa dels ingressos 
i de les despeses generades durant el curs. Aquest curs s’ha aconseguit reduir 
despreses d’extraescolars i d’acollida. La revista segueix essent un punt de 
despesa important.  

6. Projecte patis: Nadia, mare del grup de treball patis, ens explica i ensenya el 
projecte que ara per ara hi ha sobre la taula. Ens ensenya els plànols i informa 
que el dia 13 d’octubre hi ha una reunió del grup de treballa, els arquitectes i 
persones del Consorci. El projecte s’inicia al sorral però també afecta a les pistes 
(arreglar el paviment i pintar). Els diners per a portar a terme el projecte venen 
de l’escola, d’un ajut obtingut per part de l’escola, del menjador i s’espera que 
també de l’AMPA. És un projecte a llarg plaç i que caldrà de la col·laboració de 
les famílies per a muntar estructures sota la supervisió dels arquitectes que 
porten el projecta. 

La Junta proposa aportar 3000 euros en aquesta fase del projecte i es porta a 
votació. S’accepta per majoria absoluta. 

7. Renovació de la junta: s’informa que durant aquest curs hauran eleccions a la 
Junta de l’AMPA i que és molt important que la gent es presenti. Al llarg de l’any 
s’informarà del calendari per a que els socis puguin presentar les seves 
candidatures. 

8. Precs i preguntes: 
a. Un mare de l’escola demana més informació sobre el tema de menjador. 
b. Una altra mare comenta que podria ésser interessant el que les famílies 

que ara per ara estan a P5 tinguessin algun tipus de reunió on se’ls 
expliqués que es fa i com funciona el cicle de primària. 
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c. Altra mare creu interessant demanar a l’escola valoració dels ambients 
tant a infantil com a primària. 

d. Un pare de l’escola comenta que la despesa de samarretes hauria de ser 
també consensuada per votació del socis, en cas que la despesa sigui tan 
alta com a la d’aquest curs. 

 
Finalitzem a les 18:30 hores 


