
Assemblea ordinària anual de l’AMPA de l’escola Llebetx 

 

Lloc: menjador de l’escola 

Data: 16 de desembre de 2016 

Hora: 1a convocatòria: 16.45 h 

2a convocatòria: 17 h 

 

Hi assisteixen 27 persones. 

 

Ordre del dia 

1.   Lectura de l’acta de la sessió anterior. 

2.   Comptes. Curs 2015-16 i pressupost 2016-17. 

3.   Camins Escolars. 

4.   Projecte compra de jocs. 

5.   Ratificar la Junta de l’AMPA. 

6.   Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta comenta que es comença pel punt 3 i 4. La Laura fa de secretària perquè 

l’Aina no ha pogut venir. 

 

3. Camins escolars 

La Carla i la Sese expliquen breument en què consisteix el projecte. Es passarà una 

enquesta a totes les escoles i cursos per recollir-ne l’opinió, perquè l’omplin juntament 

els pares i els nens. Es tracta d’un ens constituït per quasi totes les AMPA de Vilanova 

juntament. Estem en el punt de presentar el projecte a l’Ajuntament. 

Es comenta que si algú hi vol participar, es posi en contacte amb l’AMPA. Es decideix 

enviar un correu a tots els socis de l’AMPA perquè n’estiguin informats i per si hi volen 

participar. Es volen aconseguir camins escolars segurs. 

Un dels assistents demana si està relacionat amb el tancament del camí de Sant 

Gervasi. Comenta que hi ha veïns afectats molestos per aquesta decisió. La Queti 

Vinyals explica què va passar. La moció de la CUP sobre tancar als vehicles està sobre la 

taula per al proper ple, ja que falten agents implicats que hi opinin. Tirarà endavant la 

moció perquè és creï una comissió formada per tots els agents implicats perquè es 

posin d’acord. 

 

4. Projecte de jocs a l’aula (Comissió Pedagògica) 

La Ceci explica que arran de la xerrada dels divendres pedagògics sobre els beneficis 

del joc a l’aula sorgeix la proposta. La proposta agrada a direcció de l’escola i s’aprova. 

Com que l’escola no té diners per dur a terme el projecte, a la Comissió se li va acudir 

que es podrien recollir diners per comprar el primer joc, aprofitant que són festes de 

Nadal. El projecte consisteix bàsicament que es treballen els continguts 

d’aprenentatge a través del joc. 

La recol·lecta ha anat mot bé. S’han recollit quasi 600 euros. La setmana que ve es 

donaran com a regal de Nadal a les classes. Amb tots els jocs es crearà una primera 

ludoteca de l’escola que podran usar tots els nens. 

 



Els jocs els compra l’AMPA després de parlar-ne amb l’escola i arribar a un acord. Per a 

EE es compra una taula de llum, que tot i no ser un joc exactament, facilita 

l’aprenentatge. 

La Queti Vinyals explica que hi ha una plataforma, Jocs en català, en què es poden 

trobar tots els jocs que hi ha al mercat en català. 

La Noèlia comenta que hi ha classes que també faran el regal de classe a la professora. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

La Noèlia llegeix l’acta de la sessió anterior. 

Un dels assistents marxa (26). 

 

Es vota l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. 

Vots a favor: 26 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

Alguns dels assistents feliciten l’AMPA per la festa de presentació de l’octubre. 

Es demana com van quedar les enquestes. La Noèlia explica que hi van haver poques 

respostes i no va ser gaire representativa. La Carla Canal comenta que es podria tenir 

en compte per si se’n torna a fer una altra més endavant. Es podria fer un retorn a la 

resta de gent de l’escola, perquè sapigui com ha anat.  

 

2.      Comptes. Curs 2015-16 // Pares sensors 

Un altre dels assistents marxa (25). 

Pares censors: aquest any s’han de renovar els pares censors, que anualment revisen 

els comptes de l’AMPA. Els de l’any passat van firmar-ho. Han de ser de fora de Junta. 

Cal renovar Constantino Muñoz Porcar. Avui s’ha de decidir qui serà el segon, ja que 

Lluís M. Gras Balaguer es va incorporar l’any passat (i el càrrec és biennal). S’ofereix la 

Patrícia Pertíñez. 

El David presenta els comptes del curs passat. Es demana què passa amb els 4000 

euros que es van perdre de l’any passat. El David explica que es resten de les reserves 

que té l’AMPA. 

Es voten els pressupostos del 2015-16: 

Vots a favor: 25 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

Arriba una persona més (26). 

 

5. Ratificació dels membres de la Junta 

La Noèlia informa de les altes i baixes de la Junta per al proper curs. 

 

Baixes: Pau Bernal i Yolanda Alcalà 

Incorporacions: Sese Peña, Marta Batlle i Jesús del Campo, com a vocals 

Els que renoven el càrrec són: 

Noèlia Alibau, presidenta 

Aina Martorell, secretària 

David Arenas, tresorer 

Esther Ferrando, vicepresidenta 



Toya Garcia, vocal 

Clara Ojeda, vocal 

Eva Morera, vocal 

Melanie Schaper, vocal 

Carme Moreno, vocal 

Cecilia Lorenzo, vocal 

Aroa Requena, vocal 

Sonia Pascual, vocal 

Laura Llahí, vocal 

 

Es proposa posar les fotos del membres de la Junta al web, per ajudar a identificar-ne 

els membres, sobretot a les persones noves. 

 

Es vota la Junta nova: 

Vots a favor: 26 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

Continuació del punt 4, sobre els pressupostos 

El David presenta el pressupost del curs 2016-17. 

La Marta Batlle demana si les extraescolars del migdia disminueixen els monitors de 

menjador. La Noèlia explica que com que no és sistemàtic i el nombre de nens no és 

gaire gran, no es poden prescindir d’aquests monitors. 

Un dels assistents comenta que falta la informació referent a mainaderia, que aquest 

curs sí que s’ofereix. El David explica que funciona com l’espai de trobada, en què 

l’AMPA no té benefici. Aquest any es fa amb un monitor de l’AMPA i una educadora 

que ha cedit mitja hora l’escola. Com és que hi ha dos monitors si només són 10 nens? 

Es justifiquen els dos monitors perquè no hi ha ningú més a l’escola al matí. Es proposa 

que es demani amb previsió, però no es pot fer perquè al setembre les necessitats de 

les famílies canvien sovint. S’afegirà la mainaderia a l’enquesta de final de curs de les 

extraescolars i esports per poder-ne fer una previsió. Convé tenir en compte, però, que 

manarà la realitat familiar al setembre. 

Des de la Comissió de Menjador, hi ha una sol·licitud especial per canviar fogons de la 

cuina, una nevera i fer reparacions de la càmera. Han demanat varis pressupostos, 

però tots estan al voltant dels 11.000 euros. Es proposa afegir un quota de 

manteniment cuina per fer front a aquestes despeses previsibles amb un import de 

0,50 euros/nen/dia de gener a juny de 2017. El curs 2017-18 també es mantindria 

l’increment i així d’aquí a dos anys es podrien fer els canvis a la cuina pressupostats (és 

l’aparat del pressupost “Aportació renovació cuina”). 

La Queti demana si sabem si hi ha alguna subvenció per renovar els electrodomèstics 

de la cuina i també per adquirir-los de més eficients. La Comissió de Menjador 

s’encarrega de mirar si hi ha algun ajut, sobretot quant a eficiència. 

Es voten els pressupostos del 2016-17: 

Vots a favor: 26 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

Marxen quatre persones més (22) 



El David comenta que des de la Comissió d’Esports es demana un increment de 20 

euros de les activitats extraescolars i esportives de tarda per al proper curs, perquè els 

monitors des que estan assegurats cobren menys i així s’equiparà amb el sou de les 

altres escoles, a més de fidelitzar-los. S’ha de tenir en compte que treballen hores 

puntuals i que normalment es paguen més altes que les hores en contractes de més 

hores. Es demana ara perquè si no, no es podrà incloure per  al curs que ve, ja que no 

hi ha una altra assemblea per votar-ho, si no se’n fa una d’extraordinària. 

Es vota l’augment de 20 euros de les quotes d’esports i extraescolars de tarda: 

Vots a favor: 22 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

Marxen 3 persones més (19). 

 

7. Precs i preguntes 

Es demana que s’informi via web de les decisions preses en aquesta assemblea a la 

resta de socis de l’AMPA perquè n’estiguin al corrent. 

Tota la informació està disponible a la secretaria de l´AMPA. 

La Carla Canal felicita l’AMPA pel nou format de l’assemblea i pel canvi de data. 

 

La presidenta aixeca la sessió a les 18.45 h. 

 


