
 

 

 
 

 

ACTA DE L’ ASSEMBLEA DE LA COORDINADORA DE l’AMPA DE 24 DE 
MAIG DE 2017. 
 
L’Assemblea es va celebrar el dia 24 de maig a la Sala Polivalent de l’escola, 
s’inicia a les 17:00. Els assumptes tractats, d’acord amb l’ordre del dia, van ser 
els següents: 
 
1. Jornada Intensiva juny 2017 i extraescolars 2017/2018 
 
Jornada intensiva 
 
A partir del dilluns 6 de juny l’escola canvia l’horari per fer jornada intensiva, de 
manera que l’horari lectiu va de 9:00 a 13:00. Per ajudar a les famílies a 
conciliar la vida laboral i la familiar, l’AMPA ofereix servei d’acollida de 15:30 
(quan acabi l’horari de menjador) a 16:30 (horari de sortida de l’escola durant la 
resta del curs). 
 
Aquest any, per primera vegada aquest servei d’acollida serà dinamitzat, és a 
dir, que es prepararan tallers i activitats per part dels monitors, amb l’objectiu 
de que els usuaris del servei gaudeixin més d’aquesta estona. Es tracta de 
millorar el servei d’acollida sense activitats que s’oferia fins al moment. El preu 
d’aquesta acollida dinamitzada és de 20 euros per alumne per tots els dies que 
dura la jornada intensiva, del 6, al 21 de juny. 
 
Extraescolars 
 
La comissió d’extraescolars presenta la proposta per al curs vinent, que inclou 
noves activitats com skate, judo, basquet o gimnàstica rítmica. També presenta 
la nova normativa, que s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
La comissió comenta que també està treballant per ampliar les places de 
piscina per tal que tots els alumnes que ho desitgin puguin accedir-hi, però que 
és complicat sense dividir els alumne en dos dies.  
 
En les properes setmanes enviaran un avís a les famílies perquè puguin 
consultar l’oferta d’extraescolars, que estarà penjada al lloc web i perquè 
puguin procedir a la inscripció, que aquest any es farà online, a partir del dia 19 
de juny. 
 
S’acorda que només hi haurà una via d’inscripció, que serà mitjançant formulari 
per internet però que per tal de facilitar la inscripció, aquelles famílies que ho 
necessitin podran fer la inscripció des del despatx de l’AMPA, accedint al 



formulari des de l’ordinador de l’AMPA dins de l’horari de l ‘Angélica, que durant 
tot el període d’inscripció serà de 9:00 a 13:00 cada dia de la setmana. 

 
2. Menjador: revisió de condicions pel curs vinent  
 
La comissió de menjador comenta que des de l’empresa s’està revisant l’ideari i 
el projecte de menjador, d’acord amb els comentaris i seguiment que es fa des 
de la comissió. 
 
Pel que fa al mètode de pagament, els preus i les polítiques de devolucions, es 
considera adequat mantenir els actuals. 

 
3. Canvi d’entitat bancària per a la gestió econòmica de l’AMPA. 
 
En termes generals tant l’administrativa, que tracta el dia a dia, com la Junta 
estan força descontents amb el tracte rebut i les comissions que es cobren per 
part del BBVA, que és el Banc de l’AMPA des que aquest es va fusionar amb 
Catalunya Caixa. Per aquest motiu s’han buscat alternatives i de cara l’any 
vinent es canviarà d’entitat bancària. La decisió està entre Triodos Bank i la 
Caixa d’Enginyers. 

 
4. Subvencions obtingudes 
 
Aquest curs s’han demanat 4 subvencions a l’Ajuntament de Barcelona per fer 
activitats relacionades amb les finalitats de l’AMPA, en concret: 
 
Funcionament normal de l’AMPA: és una subvenció destinada a cobrir part 
de les despeses de funcionament de l’Associació. 
 
Gaudir Gaudí: és una subvenció destinada a ajudar a l’escola a fer front a les 
despeses del projecte Gaudir Gaudí, que fan els alumnes del Baldiri cada any, 
aprenent la tècnica del trencadís amb un professional extern a l’escola. 
 
Participació en Festes Populars: aquesta subvenció es destinarà a reparar 
els gegants de l’escola i a adquirir i millorar instruments per la Batucargol, grup 
de percussió en el que participen moltes famílies del Baldiri. 
 
Conta Contes: amb aquesta subvenció es farà front a part de les despeses de 
conta contes que es fan en l’àmbit escolar, tant integrats dins l’activitat habitual 
de l’escola com en festes amb participació dels pares. Per exemple, els conta 
contes que es van fer al mes d’abril per part d’una conta contes professional o 
una part de la festa de final de curs d’aquest any que consistirà en un conta 
contes “viscut” pels més petits. 
 
El total obtingut amb les subvencions son 1700 euros. L’Ajuntament finança la 
meitat d’allò que es gasta l’Associació que demana les subvencions, això vol dir 
que caldrà fer una despesa de 3400 euros en els projectes exposats i se’n 
rebran 1700. 
 
 
 
 

 



5. Destí dels diners obtinguts amb els berenars de l’AMPA, el “mercadillo” 
fet durant la paella i altres activitats. 

 
La comissió de festes explica que amb els diners obtinguts amb els berenars 
que es van fer (abans que se n’encarreguessin els de 6è), amb el mercat de 
segona mà que es va fer durant la paella i amb les altres activitats que es 
puguin dur a terme des de l’AMPA i generin beneficis fora de pressupostos, es 
mirarà de fer una inversió a l’escola.  
 
El dia de la paella es va fer una enquesta el que es proposaven diferents 
projectes: cistelles de bàsquet pels petits, pintar el vestíbul de l’escola, canviar 
el terra d’infantil o repensar el pati. 
 
Les votacions dels assistents a la paella van escollir canviar el pati d’infantil i a 
l’assemblea es ratifica el resultat i es manifesta la intenció de tirar-lo endavant, 
demanant pressupostos i mirant si es pot assumir com a primer pas. 

 
 

6. Documentació a aprovar en Assemblea: 
 

a. Nous Estatuts. 
 
La secretària de l’AMPA presenta la nova redacció dels Estatuts per a la seva 
aprovació. Compleixen amb els requisits i la forma aconsellada per la FAPAC. 
En destaca: 
 

• El canvi de denominació de l’Associació, d’APA passarà a anomenar-se 
AFA (associació de famílies d’alumnes),  

 

• L’ampliació de la Junta de l’AMPA, fins ara estava formada per quatre 
membres: President, Vicepresident, Secretari i Tresorer. Els nous 
estatus preveuen la integració de vocals dins la Junta, de manera que 
pugui haver-hi vocals de diferents comissions. 

 

• També destaca el canvi de Junta cada dos anys, de manera que tots els 
anys parells hi haurà eleccions a l’AFA. 

 
El document amb la nova redacció dels estatuts es va fer arribar a totes les 
famílies membres de l’Associació, juntament amb l’ordre del dia i la 
convocatòria de l’Assemblea. 
 
Es sotmeten a votació i s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 

b. Protocol d’extraescolars. 
 

El protocol d’extraescolars també va ser prèviament enviat a totes les famílies 
juntament amb l’ordre del dia i la convocatòria de l’Assemblea. I va ser sotmès 
a votació i aprovat durant l’explicació de les extraescolars (veure primer punt). 

  
7. Festa de final de curs (21 de juny). 
 
Aquest any la festa de final de curs la organitza una empresa de lleure 
anomenada Circ de Jocs, que ha estat triada per les famílies de sisè, 
prepararan activitats per tots els alumnes de l’escola, des de P3 a 6è. 



 
L’esmorzar, com l’any passat, serà a càrrec de l’empresa de menjador. 
 
8. Carmenyolada 16 de juny. 
 
La tradicional carmenyolada de final de curs es farà el divendres 16 de juny. 
L’AMPA aportarà cava, vi i coques de Sant Joan com cada any. 
 
A la tarda, a partir de les 19:30 es farà una mostra de les extraescolars per 
l’any vinent. 
 
A l’entrada de l’escola s’assignaran tasques per fer més fàcil la gestió de la 
carmenyolada, tal com es va fer per la paella. La col·laboració de les famílies 
va ser un èxit i així tothom pot gaudir de l’activitat. 
 
9. Propostes, precs i preguntes. 
 
Unes quantes famílies proposen fer una revisió del casal d’estiu ja que 
consideren que hi ha altres propostes atractives que es podrien valorar.  
 
S’acorda fer una enquesta dirigida a totes les famílies de l’escola, no només a 
les que participen al casal, perquè valorin el casal actual.  
 
També es proposa aprovar un procediment de cara a l’any vinent per obrir la 
possibilitat a altres casals. A la primera Assemblea del curs es crearà una 
comissió i es dissenyarà el procediment per rebre i valorar altres propostes i 
sotmetre-les a votació per decidir si es canvia de casal i quin és el que es faria 
de cara a l’estiu del curs vinent (2017/2018). 

 
 
 

L’Assemblea es dona per finalitzada a les 18:30. 
 
 
 
 


