
 

 

 
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA  
 

Data: dimecres 4 de maig de 2016. 
Hora: de 16:45 h a 18:00 h. 
Lloc: Sala Polivalent de l’escola. 
 

 
1. Balanç de les activitats de l’AMPA des de l’última assemblea: 85è 

aniversari de l’escola i Sant Jordi. 
 
Pel que fa la festa del 85è aniversari, una mare ens trasllada que els 
alumnes han trobat a faltar que es fes un detall per ells, ja que en cada 
aniversari se’ls havia regalat una samarreta commemorativa. S’explica 
que la participació de l’AMPA en aquesta festa en principi no estava 
prevista i que finalment va ser molt precipitat, no s’hi va pensar i no hi va 
haver temps. 
 
Pel que fa el berenar, es troba que pastís i xocolata amb melindros és 
excessiu. S’hauria de tenir en compte per futures ocasions. Igualment 
s’hauria de tenir una oferta de berenar alternativa per celíacs i/o 
intolerants a la lactosa, ja que aquesta vegada es va trobar a faltar. 
 
El nombre de pares voluntaris va ser una mica just, tant per fer i repartir 
la xocolata com per portar els gegants. Caldria reforçar la colla 
gegantera. Seria interessant aconseguir tenir confirmació de la 
participació de les famílies amb una mica d’antelació ja que moltes 
vegades no es treu tot el bestiari per por de no ser prou famílies i 
després es veu que s’hagués pogut treure. 
 
Pel que fa Sant Jordi, tant la participació dels pares amb les diferents 
modalitats de contes explicats com amb  la preparació del berenar va ser 
un èxit. 
 
Una mare que va participar en els contes amb els més petits, ens explica 
que han fet una “stop motion” de la llegenda de Sant Jordi i que la 
compartirà a través del lloc web. Ho podeu veure aquí: 
http://baldirireixac.org/participacio-del-pares-sant-jordi-2016/ 
 
 
 
 
 



2. Properes festes: 
 

a. Paella: dissabte 28 de maig. 
 
El “mestre paellero” serà en Ferran, pare de p4 i Tercer. Mirarà de trobar 
un reforç de paelles i fogons per poder fer més quantitat de paella de 
qualitat, ja que cada any el nombre de racions és un problema i es 
queda curt. 
 
En qualsevol cas, aquest any es vigilaran més les racions, ja que hi ha 
algunes mares que comenten que l’any passat eren desproporcionades 
(uns plat molt més plens que els altres) i es posarà menys quantitat als 
nens, d’aquesta manera es calcula que, encara que no tinguéssim més 
recursos es podrien fer 200 racions, entre adults i nens. De primer hi 
haurà amanida i gaspatxo. 
 
La setmana immediatament anterior es vendran els tiquets: 8 euros els 
adults, 4 euros els nens. 
 
Fins a l’hora de dinar els de 6è vendran begudes i alguna cosa per picar. 
Un cop comenci el dinar serà l’AMPA la que proporcionarà la beguda, ja 
que està inclosa en el preu del tiquet de la paella. 
 
Calen bombones de butà. És el més complicat per poder dur a terme la 
festa, ja que no es poden guardar a l’escola després i per tant no en 
podem tenir de l’AMPA ja que no hi ha lloc on emmagatzemar-les. Així 
doncs, si algú pot posar a disposició una bombona per aquest dia, si us 
plau, que es posi en contacte amb l’AMPA. 

 
 

b. Festa de final de curs escolar 
 
Es farà l’últim dia de classe, és una festa escolar en la que participa 
l’AMPA. Com a regal als nens es donarà una gorra vermella del Baldiri.  
 
Es parla de buscar una alternativa a l’esmorzar que ofereix l’AMPA, 
s’estan esperant dos pressupostos alternatius: el de l’empresa de 
menjador i el d’una mare de l’escola (que té família pastissera i que ja 
ens va proporcionar les coques de Sant Joan l’any passat). 
 
Aquest any la intenció és tornar a fer la festa de l’escuma, es buscarà 
una empresa que pugui oferir jocs d’aigua també pels més petits que no 
vulguin participar en la festa de l’escuma. 
 
Com a complement els nens de 6è triaran una altra activitat. Es comenta 
que els darrers anys la festa ha estat molt infantil, es vol corregir aquesta 
tendència ja que hauria de ser una festa per acomiadar els grans. Per 
aquest motiu, aquest any es vol que els alumnes de 6è tinguin un paper 
actiu en la decisió. 
 



Es parla també de recuperar la gimcana que es feia fa uns anys on eren 
els pares que organitzaven diferents proves.  
 
Quan els de 6è hagin triat què prefereixen es treballarà per contractar 
l’activitat o per organitzar la gimcana.  

 
c. Carmanyolada de final de curs. 

 
Serà el divendres 17 de juny al vespre. Des de la comissió de festes es 
proposa començar la festa més aviat, proposant alguna activitat prèvia, 
com per exemple un concert. La idea és poder començar a sopar més 
aviadet ja que si no es fa molt curt, com que cal muntar les taules abans, 
es considera que estaria bé que cap a les 19:00 fos la convocatòria per 
organitzar les taules, etc. Però que no fos només això, sinó que ja es 
pogués prendre alguna cosa, escoltar música, etc. 
 
Per fer això s’hauria de demanar que aquesta tarda no hi hagués patis 
oberts. S’acorda que s’intentarà. Uns pares de P4 ens expliquen que a 
l’escola del seu fill gran van poder canviar els patis oberts de data 
enviant un e-mail a l’Ajuntament. Al parlar amb la directora i fer aquesta 
gestió. 
 
 

3. Valoració extraescolars existents. Proposta d’extraescolars pel curs 
vinent (portes obertes per l’any vinent) i possibles activitats durant 
la jornada intensiva de juny.  

 
La gestió de piscina dels petits, que era complicada, ha millorat. La 
majoria de famílies ho han entès i s’ha adaptat a les normes de les 
monitores i del CNC. S’està treballant per poder canviar el dia de piscina 
dels grans, ja que divendres és un dia que no agrada a les famílies en 
general. 
 
Pel que fa l’extraescolar de futbol: caldria canviar l’equipació. Es vol 
intentar que divers en la proporcioni, almenys la samarreta. S’haurà de 
començar a treballar en aquest sentit per tal que en la proporcionin de 
cara el curs vinent. 
 
En relació a l’extraescolar d’anglès, hi ha diferents nivells de satisfacció 
entre les famílies, s’està fent un seguiment i com a resposta a la 
demanda d’alguns pares s’està investigant la possibilitat que l’any vinent 
l’ofereixi kids and us. 
 
La comissió d’extraescolars en comenta que s’ha unit amb acollida de 
tarda, ja que la gestió així serà més fàcil. Es comenta que caldria 
renovar les joguines d’acollida ja que estan en força mal estat. 
 
Com a propostes de noves extraescolars han sorgit robòtica, dibuix, circ i 
escacs. Es proposa que es faci una enquesta perquè les famílies puguin 
mostrar els seus interessos i així mirar quines són les millors 
extraescolars a oferir. 



 
4. Preinscripció 2016/2017. 

 
De cara el curs vinent s’han preinscrit 24 alumnes en primera opció, de 
manera que només queda una plaça per omplir amb una segona opció. 

 
5. Convocatòria d’eleccions de l’AMPA: Nomenament de pares 

voluntaris per les meses (en cas que calgui celebrar eleccions) i 
inici del termini per presentar candidatures. 
 
La Presidenta explica que a la darrera Assemblea, a la que no va poder 
assistir, va sorgir la proposta de canviar la Junta de l’AMPA. Els estatuts 
de l’AMPA diuen que es faran eleccions cada dos anys, el tercer 
trimestre. Així doncs, s’iniciarà el procediment electoral. 
 
La Presidenta manifesta la seva intenció de no continuar, ja que per 
motius laborals no pot estar tan present com li agradaria. Se li demana 
que continuï a la Junta amb un altre càrrec o en alguna comissió. Diu 
que ajudarà amb tot el que calgui a fer el traspàs i que col·laborarà 
puntualment amb l’AMPA però que de moment no vol implicar-se amb 
cap càrrec i/o comissió. 
 
El procediment electoral s’inicia amb el nomenament de la mesa 
electoral. Els estatuts preveuen que s’ofereixin pares voluntaris, es 
necessiten tres titulars i tres suplents. Els pares que s’han ofert i que, en 
cas que es celebrin eleccions (si es presenta més d’una candidatura) 
formaran la mesa electoral són: 
 
Titulars: Joan Abanses, Rosalia Pascual, Ana Yarza, 
Suplents: Christian Calafat, Sílvia Clavera, Xènia Valois. 
 
Nomenada la mesa electoral, els passos següents són: 
 
- Dimecres 11 de maig , convocatòria, fixació de la data d’eleccions i 

publicació del cens. El cens de votants, configurat per tots els socis 
de l’AMPA estarà a la vostra disposició dimecres 11 i dijous 12 a la 
secretaria de l’AMPA, en el seu horari habitual, per tal de que pugueu 
comprovar que hi sou inclosos. 
La convocatòria d’eleccions es penjarà a l’escola i s’enviarà per 
correu electrònic a totes les famílies. 

 
- Dimecres 18 de maig: presentació de candidatures. Aquells pares i 

mares que vulguin presentar-se caldrà que presentin la seva 
candidatura a la secretaria de l’AMPA. Les candidatures hauran 
d’estar integrades per un candidat a President, un a Vice-President, 
un Tresorer i un Secretari. 

 
- Divendres 20 de maig: es validaran les candidatures presentades 

correctament i es donarà inici a la campanya electoral, en cas que hi 
hagi diverses candidatures presentades. La campanya durarà fins el 



26 de maig i les eleccions es faran el divendres 27 de maig de 16:00 
a 19:00. 

 
6. Participació als tallers sobre Drets dels Infants proposats per 

UNICEF per les famílies: les sessions no s’han fet per manca de 
participació. Valoració i propostes. 
 
Les xerrades organitzades per UNICEF no estan tenint èxit de 
convocatòria. De fet s’han hagut d’anul·lar ja que no hi havia prou pares 
assistents. Es planteja la continuïtat en el projecte per part de les 
famílies. Es proposa unificar les xerrades en un sol dia (ara havien de 
ser tres) i intentar implicar els delegats de cada curs perquè hi 
assisteixin. 
 

7. Propostes, precs i preguntes. 
 

Ens ha arribat l’oferta de fer un taller per pares de manera gratuïta a 
l’escola. Com que es vol tornar a engegar l’escola de pares, sembla 
interessant engegar-ho amb aquesta proposta.  
 
Una mare de P5 ha contactat amb la persona que vindria a fer el taller i 
també amb la Mercè Sesé, per tal de poder fer una comissió mixta 
AMPA-ESCOLA que permetés dur a terme l’escola de pares de manera 
atractiva per les famílies. 
 
Es comenta que les famílies reben massa correus de l’AMPA, es 
buscarà la manera de poder enviar la informació de manera unificada en 
un sol correu, de manera que només es rebi aquest  a part dels que 
calgui rebre per temes més administratius. 

 


