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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: 27 d’octubre de 2015. 
 
ASSISTENTS:  

 Junta: Jordi Serra (president), Albert Muntadas (tresorera), Eva Casals (vicepresident), i 
Laura Hernández (secretaria).  

 

 Pares i Mares: uns 33 inclosos els de la junta.  
 

 Equip Directiu: Carme Esquis (directora), Xevi Roura (cap d’estudis) i Dolors Vila 
(secretaria).  

 
En Jordi Serra dona la benvinguda als assistents.  
 
La Carme Esquis presenta l’equip directiu. Presenta la nova web de l’escola, han agafat el model 
de web que ofereix el departament d’Ensenyament, estarà vinculada amb la web de l’AMPA, del 
menjador i la biblioteca web, explica que quan estigui acabada i en funcionament enviaran una 
nota informant les famílies i demana als pares que entrin al web i que hi participin. 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 Serra llegeix l’acta i s’aprova. S’informa als pares i mares que l’acta està penjada 
a la web de l’Ampa.  
 

2. VISUALITZACIÓ DE POWER POINT 
 
En Jordi Serra explica a través d'un Power point els diferents punts: 
 Explicació de l’ AMPA. 
 Com ens organitzem. Explicació de la Junta i enumera les diferents comissions de 

treball. 
 Un membre de cada comissió explica quina es la seva tasca. 
 Com contactar amb l' AMPA. Crida a la col·laboració dels pares que estiguin 

interessants.  
 

3. CANVIS EN LA QUOTA AMPA / ESCOLA 
 
L’Albert Muntadas, tresorer 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. 
Explica els canvis en el cobrament de la quota ja que unes mensualitats les cobra 
directament l’escola i d’altres l’Ampa, com a mesura per evitar la declaració de la fiscalitat 
per ingressos superiors a 50.000€ com a entitat.  
 

4. COMPORTAMENT I MANTENIMENT DE L’ENTORN 
 
En Jordi Serra exposa que hi ha comportaments incívics a l’entorn dels edificis escolars i 
s’explica que a través de la comissió de delegats es passarà un recordatori a tots els 
pares de comportament i manteniment de l’entorn.  
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5. PRECS I PREGUNTES 
 

 Un grup de mares proposen de fer una consulta per demanar la opinió als pares i 
mares per instaurar la jornada intensiva a l’escola. Es genera un debat entre els 
pares.  
S’acorda que es crearà a través de la web Ampa un blog perquè el grup de mares 
puguin aportar informació sobre pros i contres en l’aplicació de la jornada intensiva i 
es pugui generar un debat constructiu entre el col·lectiu de pares i tots els pares 
que ho considerin oportú puguin fer aportacions sobre informació relacionada amb 
la jornada intensiva. 
La Junta revisarà les vies a seguir per fer la consulta.  

 
 
 

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


