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 Associació de mares i pares d’alumnes 

del col·legi Ildefons Cerdà 
  

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA 

 
DATA: 6 de novembre de 2014. 
 
ASSISTENTS:  

 Junta: Jordi Umbría (president), Rosa Moro (tresorera), Eloi Ramon (vicepresident), i Laura 
Hernández (secretaria).  

 

 Pares i Mares: uns 32 inclosos els de la junta.  
 

 Equip Directiu: Carme Esquis (directora), Xevi Roura (cap d’estudis) i Dolors Vila (secretaria).  
 
En Jordi Umbría dona la benvinguda als assistents.  
 
La Carme Esquis presenta l’equip directiu. Explica del Consell escolar el funcionament, aspectes que si 
treballen, membres que el componen i les eleccions convocades pel 25/11/2014 per renovar dos 
representats dels pares al Consell Escolar.  Explica que també es renovaran els representats dels mestres i 
que el claustre votarà  els seus representants. S’acomiaden de la reunió agraint el treball de l’ AMPA i 
l’estreta col·laboració entre la directiu i l’ AMPA.  
 

1. LECTURA DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR  
 
En Jordi Umbría llegeix l’acta i s’aprova. 
 

2. VISUALITZACIÓ DE POWER POINT 
 
En Jordi Umbría explica a través d'un Power point els diferents punts: 
 Que i qui és l' AMPA? 
 Que fem l' AMPA? 
 Com ens organitzem? Enumeració de les diferents comissions de treball i definició de la tasca 

de cada una.  
 La quota de l'escola. S’explica de forma desglossada la quota mensual de l’ AMPA i en que es 

destinen els diners.  
 Activitats de l' AMPA. 
 Com contactar amb l' AMPA. Crida a la col·laboració dels pares que estiguin interessants.  
 

3. ESTAT DE COMPTES 
 
La Rosa Moro exposa l’estat de comptes. Es posa èmfasi en que l’ AMPA està assumint la 
contractació de la TEI i de dues vetlladores ja que el departament no ho assumeix i l’ajuntament ha 
deixat de col·laborar econòmicament en aquest punt. 
 

4. RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA 
 
En Jordi Umbría explica que hi ha càrrecs de la junta que porten molt de temps i que ha arribat el 
moment de buscar relleu.  

 El president, Jordi Umbría posa el seu càrrec a disposició i en Jordi Serra s’ofereix voluntari 
per ocupar el càrrec.  

 El vicepresident, Eloi Ramon posa el seu càrrec a disposició i l’Eva Casals s’ofereix 
voluntària per ocupar el càrrec,  

 La Tresorera, Rosa Moro posa el seu càrrec a disposició i l’Albert Muntadas s’ofereix 
voluntari per ocupar el càrrec.  
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5. PRECS I PREGUNTES 

 

 Un pare/ mare demana que implica ser membre del Consell Escolar? 
En Victor Lopez representat de l’Ampa al Consell Escolar aclareix que assistir al Consell 
Escolar requereix participar a 3-4  reunions a l’any de 20.30h a 22.00h. Anima els pares a 
formar part del Consell Escolar.  
 

 Un pare/mare demana  a la Comissió de Festes que la representació  dels Pastorets es faci 
en diumenge a la tarda, ja que els botiguers del municipi no poden veure mai les 
representacions dels seus fills, ja que sempre es fan al matí.  
La Maite Vinyets, com a membre de la Comissió de Festes, aclareix que l’horari està 
establert per l’espai  on es fa la representació. Ja que el Casal Francesc Macià està ple 
durant el mes de desembre.  
Es planteja repetir la representació el mes de gener i es descarta per la feina que suposa 
per els alumnes, mestres i voluntaris.  

 

 Un pare/mare demana com es poden fer arribar les propostes a la Junta AMPA.  
En Jordi Umbría explica que es poden fer les propostes assistint a les reunions mensuals 
de la Junta i l’Eva Casals comenta que també es pot fer us de la bústia de l’Ampa.  
 

 En Jordi Umbría demana la col·laboració i implicació dels pares com a membres actius de 
l’Ampa.  

 
 

S’acaba l’assemblea a les onze de la nit.  
 


