
ACTA D’ASSEMBLEA 
AMPA MARE DE DÉU DE TALLÓ
Data: 15/12/2011
Hora: 1a convocatòria: 21:00, 2a convocatòria: 21:30
Lloc: Col·legi Mare de Déu de Talló al menjador

Assistents: 24 pares/mares i 6 membres de la junta.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Presentació nova Junta.
3. Delegats de curs.
4. Gestions fetes a l’Ajuntament. 
5. Estat de comptes. 
6. Activitats extraescolars: piscina, anglès i francès.
7. Marató de TV3. 
8. Carrosses de Reis. 
9. Quina i loteria.
10. Torn obert de preguntes.

 
1. Es procedeix a la lectura i  aprovació de l’acta, tot i que l’actual junta no n’era conscient del cobrament 

de l’assegurança de 3,5euros per any dels nens que fan activitats extraescolars.

2. La Dolors presenta la nova junta:
   Joan Closas – Vice-President

  Emma Roca – Secretària. Moderadora de l’assemblea.
  Laura Martí - Tresorera
  Núria Meya – Vocal junta anterior. Baixa x motius personals. 
  Raül Cavaller – Vocal junta anterior. 
  Anna Puig – Vocal.
  LaiaOlmos – Vocal. Absent
  David Potrony – Vocal. Absent
  Dolors Respecte – Presidenta.

• Actualment som 8 membres a la junta. Degut a la baixa de la Nuri, us convidem a que si algú 
vol formar part de la junta que ho digui.

• La nostra intenció és crear una AMPA participativa on tots els pares i mares puguin 
col·laborar, ajudar i  opinar sobre tots els temes de l’Escola dels nostres fills i filles, ja sabem 
que és un repte difícil però entre tots podem fer molta feina.

• Repartiment de tasques. Comissions:

 TASQUES DE L’AMPA   
 Gestió de casos complexes Raul i Anna  
 Burocràcia i gestió de documents Emma  
 Subvencions David i Raul  
 Tresoreria i estat de comptes Laura i Laia  
 Temes fiscals Laia  
 Obres i manteniment local David, Joan.  
    
Comissió Activitats extraescolars Piscina Puigcerdà Dolors
  Piscina Prullans Dolors, col·labora Laia Serra
  Idiomes Anna i Laia
  Taller d’art Anna i Laia
  Activitats Juny Anna i Laia



    
Comissió Llibres i material Reciclatge de llibres Tots i més.
    
Comissió Festes Castanyada Anna i Laia
  Nadal Anna i Laia
  Carnestoltes Anna i Laia
  St.Jordi Anna i Laia
  Fi de curs Tots
    
Comissió Reis Pessebre i carrosses Emma

3. El Raül parla de la figura del  delegat de curs i presenta la web de l’AMPA, email, bústia, logo, ... I de 
moment els delegats en funcions són:

CURS DELEGATS/DES
P3 Laura Hernández, mare d’en Guillem Llaugí.
P4 Toni Campos, pare de l’Aina Campos.
P5 Elisabet Forga, mare de l’Arnau Pons
1er Yolanda Baqué, mare de Lídia Morente
2on Tina Garcia, mare de la Núria Aymerich.
3er Ines Hidalgo, mare Ernest i Albert
4art Joan Bolet, pare de l’Àlex Bolet
5è Fina Palacios mare del Pere i la Roser
6è Àngels Vilaseca, mare de Júlia i Marc

4. La Dolors explica gestions fetes a l’Ajuntament. 

• Reunió presentació dels membres de la junta el dia 15/11/12.
  Carta / resposta.  Punts a tractar:

o Pissarra aula AMPA.
o Persona de contacte de l’Ajuntament. Juani Terrones i Oriol Ribot
o Canvi horari biblioteca. 4:30 h.  i divendres.  – Estudiaran modificació.
o Pàrquing bicis.
o Estudiar l’accessibilitat a l’escola. Millorar la seguretat i potenciar l’accés a peu o en bici i 

descongestionar el carrer principal:  
   - Hi haurà un pàrquing de 35 places davant l’entrada de  p3-p4-p5.
   - L’entrada del poli, ja que les obres acabaran a finals d’any.
   - Pintaran passos de vianants i possiblement fer algun baden per 
    minorar velocitats.

o Sol·licitud subvenció municipal.
  

5. La Laura explica l’estat de comptes.
L’Ajuntament ens diu que per sol·licitar una subvenció cal que presentem una memòria d’activitats 
amb pressupost general inclòs, per que la Junta de Govern pugui valorar i  incloure-ho en les partides 
del pressupost 2012 que estan elaborant.

5.1. Estat de comptes exercici 2011.
 Col·laboracions: 
  Regals del tió per nen. 163 x 4 €       652.00 €
  Regal de reis per classe 9 x 40 €       360.00 €
  Pica-pica de la cantada de Nadal.       124,00 €  
  Castanyada a l’escola.                   67,00 €
  Castanyada fi de curs i 6è curs.             155,00 €
 



5.2. Pressupost exercici 2012.
  Quotes socis 118:    2.714,00 €.
  Subvenció Pla Català de l’Esport (piscina) 4€ x nen.
  Ajut esquí:  10 € x nen

  Dèficit de 1.089,00 €. 

5.3. Mantenir projecte reciclatge de llibres de 1er a 6è curs, pel qual hi ha un romanent de tresoreria per 
afrontar aquesta iniciativa durant 1 o 2 anys.

  Concessió subvenció sol·licitada pel  reciclatge de la Generalitat per un 
   import de 1.050 €.
  Reciclatge de llibres per aquest curs ha estat de 3.929 €

5.4. A part de mantenir els projectes engegats ens fa especial  il·lusió poder dur a terme algun projecte 
nou. Hem presentat a l’Ajuntament una memòria de cadascun d’ells.

5.5. El Raül explica possibles projectes.
  El llibre del lector – cinèfil.
  Intercanvi escola x escola.
  Pla “vaig sol a l’escola, a peu o en bicicleta”.
  Projecte de corresponsabilitat “Els colors”.

6. L’Anna explica com està actualment el tema de les activitats extraescolars: piscina, anglès i francès. 
• Col·laboració Laia Serra a la piscina de Prullans.
• Recordar als pares que les activitats d’anglès i francès es poden pagar en dues vegades, només 

cal parlar amb el responsable de la comissió la Laia Olmos i l’Anna.

La gent pregunta com funcionarà la Piscina de Prullans i se’ls hi diu que el dia 16 rebran la butlleta de 
pagament amb la informació.
Algun pare demana si l’anglès no seria millor a partir de 3er. El francès aquest any és deficitari  i es diu 
que l’any que ve si  no hi  ha un mínim de 10 nens per activitat s’anul·larà. Es parla de fer activitats 
segons les edats i  que el  professor si cal  sigui diferent. Veuen complicat els pares valorar la qualitat del 
professor només preguntant a l’alumne.

7. En Joan explica com anirà la Marató de TV3. L’AMPA participa en les activitats infantils al  poliesportiu 
de 17 a 18h. Després es fa xocolatada i quina a la Penya del Barça. 
 
8. L’Emma explica que aquest any l’AMPA participa en les Carrosses de Reis, seguretat de les mateixes i 

pessebre vivent. Demana que els delegats de 5è i 6è s’encarreguin de reclutar nens per fer una reunió 
la setmana després. HI ha pares que ho veuen una mica complicat per falta d’assistència, altres que 
volen un St.Josep i Verge Maria concrets, ... al final  es decideix parlar amb l’Euladi, el  professor de 
religió i que ell  demani als alumnes que té quins volen participar. Es fa sorteig de les figures que hi 
hagi  més d’un nen/a interessat i s’agafen 2 de recanvi per si de cas. Si hi  ha més de 7 nens 
interessats la resta fan de pastors i pastores. Es contempla fer una segona escena amb animals.

Els pares demanen que els patges que acompanyen als reis no siguin nens, ja que són coneguts i crea 
un conflicte de creences amb els més petits.

9. L’Elena Fitó enjega el  tema de la Quina i diu qe va ser molt llarg i poc productiu. Tots hi  estem dacord i 
després de discutir-hi estona es decideix que la gent digui la seva al mail  de l’ampa. Sona bé fer 
l’entrega de més lots i més petits i només en completar una línia. També es diu de fer un lot únic a 
l’escola amb participacions, o de inclús organitzar uns pastorets (molta feina i  molt complicat si 
l’escola no es vol implicar). La loteria tampoc es troba bé que la dongui l’escola a cada nen o només al 
nen més gran de cada família i  es remarca que era voluntària. Alguns pares demanen que sigui per 
repartir a les botigues i pels nens de 5è i 6è.

Entre els assistents es vota cada cosa i els que estan en contra de la Quina són 12 i de la loteria 3.



10. La Iolanda demana si desde l’AMPA es podria demanar una quota de 2 euros als pares per pagar 
una cistella a cada mestre i  d’aquesta manera generalitzar-ho i que arribi també als professors no 
titulars. Alguns pares no hi estan dacord.
Unes mares expressen el seu malestar per l’entrada a l’escola de gossos sense lligar al moment de 
recollir els nens i es diu que es farà alguna cosa al respecte.

La reunió comença realment a les 21:38 i amb 30min s’expliquen els 5 primers punts. Calen 30 minuts 
més per exposar els punts 6, 7 i  8. I a on es demora més temps (quasi  30 minuts més) és amb la 
discusió del punt 9. S’acaba la reunió quasi a les 23:15.


