
ACTA ASSEMBLEA GENERAL
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES (AMPA)

ESCOLA PETIT MÓN-FELISA BASTIDA

A Castelldefels,  sent les 20.00 hores del dia 2 d’octubre de 2014, al Col · legi 
Petit  Món-Felisa  Bastida es reuneix l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de 
l'ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA PETIT-MÓN-
FELISA  BASTIDA,  degudament notificada,  segons convocatòria a instàncies de  la 
presidenta de  la  Junta de  l'Associació  de Pares i Mares d’ Alumnes,  Eva Gabarrós 
Xandri,  atenent al següent

ORDRE DEL DIA

1.-  Renovació Estatuts AMPA

2.- Renovació càrrecs Junta Directiva AMPA i creació de Comissions

3.- Estat de comptes

4.- Balanç d'activitats Curs 2013-14

5.- Activitats previstes Curs 2014-2015

6.- Preguntes i suggeriments.

Assisteixen els pares i mares que consten degudament relacionats a la llista d’assistents 
i que ha estat subscrita per la Presidenta i el Secretari.
 

Es té per vàlidament constituïda la Assemblea General Ordinària de l’Ampa i es 
procedeix a adoptar els següents acords

____________________________

1.-  Renovació Estatuts AMPA

 S’exposa el següent: el 2 d’agost de 2008 va entrar en vigor la Llei 4/2008, del 24 
d’abril,  del llibre  tercer  del  Codi  Civil  de Catalunya,  relatiu  a les persones 
jurídiques que actualment regula el règi, legal de les associacions i fundacions 
a Catalunya i que deroga l’anterior llei de l’any 1997.

El llibre III del Codi Civil obliga a les associacions a modificar els seus estatuts per tal 
d’adaptar-los a la nova regulació i que els inscriguin al registre en un termini 



de tres anys des de la seva entrada en vigor, per tant el dia 31 de desembre de 
2012 va finalitzar el termini per adaptar els estatuts.

Arrel  d’unes necessitats  documentals  es va  fer  palès  que els  estatuts  de l’Ampa no 
havien estat adaptats segons les exigències legals i, per tant, ara mateix no som 
una associació legalment constituïda, per la qual cosa no podem gaudir dels 
beneficis  derivats  de la  publicitat  registral  i  dels eventuals  beneficis  que en 
forma  de  subvencions  podríem  eventualment  rebre  de  les  administracions 
públiques.

Per tot això, en aquesta Assemblea es presenten els nous estatuts adaptats a la normativa 
vigent, que es documenten en format apart, es fa lliurament d’algunes còpies 
per facilitar el seguiment i es comenten en els seus aspectes més rellevants, tot 
sol·licitant la seva aprovació per l’Assemblea.

Per  part  de  l’Assemblea  es  procedeix  a  la  votació  a  ma  alçada  i  es  decideix 
l’aprovació dels estatus presentats per unanimitat dels assistents.

2.- Renovació càrrecs Junta Directiva AMPA i creació de Comissions.

Per part de la Presidenta de l’Ampa es manifesta la seva voluntat de cessar del seu 
càrrec, voluntat que s’accepta pels assistents, que li agraeixen la seva tasca.

Per això, s’ha de fer renovació de càrrecs, i una vegada sotmès el tema a debat, els 
assistents acorden els següents nomenaments:

President: Patrick Bones

Vicepresident: Víctor Mora

Tresoreria: Almudena Alemany (continua al càrrec)

Vocals d’educació infantil: Guillem Terrés i Fernando Garcia (representat per na Marta 
Herrero, en aquest acte)

Vocals d’educació primària: Maite Andrés i Marta Vilardebó.

Vocals d’educació secundària: Carmen Astorga i Deborah Pugach

Una vegada els càrrecs estan coberts, es decideix la creació de comissions de treball, 
que son els següents i a càrrec de les següents pares i mares:

Comissió de treball de SCKasando i “Jornada Solidària”: Deborah Pugach i Alícia 
González.



Comissió de l’activitat de sortida de tardor: Esther Fabró
Comissió de l’activitat creada per Patrick Bones, “networking”: Patrick Bones.
Comissió de xerrades educatives a l’escola: Eva Gabarrós i Almudena Alemany.
Comissió de Consell Escolar: Alícia González
Comissió de Tallers: Maite Andrés
Comissió de Comunicació: Eva Gabarrós

Es comenta per part d’un assistent la necessitat de revisar amb l’escola l’ús-mal ús- dels 
llibres  de  text,  la  seva  capacitat  d’ésser  reaprofitats  i  que,  quedant  nous, 
malaguanyadament no tenen el profit que podrien, amb el consegüent estalvi 
que es podria obtenir de no haver de pagar el concepte de “material escolar” 
anualment.  Encara que no es pogués fer així sempre es podria donar un ús 
solidari i trobar receptors d’aquests llibres.

Tothom  es  mostra  d’acord  i  s’acorda  crear  una  nova  comissió:  la  comissió  de 
reciclatge de llibres de text,  a càrrec d’en Sergi Bercero i Deborah Pugach, 
que se’n ocuparà de controlar la rebuda i el bon estat dels llibres.

Per tant, 

- Comissió de reciclatge de llibres: Sergi Bercero i Deborah Pugach

3.- Estat de comptes.

El presenta la tresorera, documentat amb full apart amb detall de ingressos i despeses i 
es dedueix un saldo bancari de 10.244,87 €.

La tresorera  explica el sistema de cobrament de quotes, cadascuna de les partides i es 
parla d’una renegociació de les despeses bancàries,  oferint-se un assistent a 
mirar entitats per tal de poder rebaixar els costos de les comissions bancàries.

Agraïm la tasca de la tresorera i s’aproven els comptes del curs 2013-2014.

4.- Balanç d'activitats Curs 2013-14

Es valoren molt positivament i es decideix repetir amb les activitats portades a terme, i 
es comenten pel coneixement dels pares de primer curs d’educació infantil i 
primer curs d’ESO que prové d´’un altre centre educatiu.

Per això aquest apartat es desenvoluparà al següent de l’ordre del dia.



5.- Activitats previstes Curs 2014-2015

Es presenta la sortida de tardor per la titular de la comissió i facilita documentació de la 
casa a on farem la sortida prevista pel proper 19 d’octubre, “Can Juliana” a 
Castellar del Vallés, tot animant als presents a la participació.

Es presenten per la titular de la comissió de xerrades les que están previstes per aquest 
curs, que son una destinada a l’educació emocional pel proper 14 de novembre 
i una sobre nutrició, amb la data a determinar.

Per part d’un assistent es proposa una xerrada sobre orientació acadèmica, a càrrec de 
membres del Consorci d’Educació, dirigida als pares i alumnes de tercer i quart 
d’ESO, que es troba força interessant, i es decideix podria ser adient per fer-la 
a finals de gener o principis del mes de Febrer.

Es comunica la necessitat de suspendre la jornada de “networking” previst pel proper 16 
de novembre per absència d’en Patrick Bones i la comunicació de nova data, 
segurament per la setmana següent a la prevista inicialment.

S’acorda fer dues convocatòries per taller de galetes, a càrrec de la titular de la comissió 
de tallers, una dirigida a educació infantil i l’altre per a primària, amb les dates 
encara per determinar.

6.- Preguntes i suggeriments.

Per part d’una assistent es proposa demanar a l’escola un calendari diferent d’acolliment 
de les famílies  interessades en acollir  a les assistents anglòfones que venen 
anualment a l’escola per col·laborar amb el personal docent, per tal de que no 
se  les  atribueixi  una  sola  família  per  curs,  sinó  una  cada  trimestre  o 
quadrimestre.

Aquesta  qüestió  és  aclarida  per  persones  que  varen  estar  presents  a  la  reunió 
mantinguda  a  l’escola:  ja  es  va  debatre  amb  l’escola  i  es  va  decidir  fer 
acolliment anual, per tal de donar la màxima estabilitat a les col·laboradores i 
en cas de disconformitat ja tenen els recursos adients per sol·licitar el canvi de 
família acollidora. Es dona el tema per tancat.

Es comunica una proposta de l’escola consistent a la major participació de l’Ampa a la 
activitat popular de Castelldefels.  La proposta és rebutjada doncs es creu que 
aquesta carència de participació no és exigible a l’associació i es recrimina la 
poca o nul·la  activitat  de l’escola als  events  esportius en concurrència  amb 
altres col·legis de la localitat, quan així hauria de ser.

Es proposa com a iniciativa d’una família de tercer de primària la conveniència de tenir 
a l’escola un desfibril·lador.  El seu cost s’estima en 1.900,00 € aproximats per 
l’instalació, posada a punt i cursos de funcionament i primers auxilis impartits 
al personal docent encarregat i un manteniment anual de 150,00 €.  L’iniciativa 
es troba molt adequada, es decideix proposar-la a l’escola i fins i tot, en cas 
d’acceptació mirar de sufragar l’Ampa llurs  costos.



També es proposa crear un mercadet d’intercanvi d’objectes usats, que podria fer-se 
periòdicament i fins i tot a l’àmbit de la jornada sol.lidària.  Com que existeix 
una cooperativa d’intercanvi i/o venda de roba esportiva a càrrec de educació 
secundari de l’escola es parla de proposar-ho a la cooperativa per tal que ho 
puguin  coordinar,  oferint  ajut  i  coordinació  per  part  dels  pares  de  l’escola 
promotors de l’iniciativa.

No n’hi ha més temes a tractar i es dona per finalitzada a les 21.45, s’exten acta i es 
subscriu pel Secretari i Presidenta que cessen i Secretari i President nomenats.

.
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