
 

 

 
ACTA D’ASSEMBLEA  
AMPA MARE DE DÉU DE TALLÓ 
 
Data: 30/01/2013 
 
Assistents: 8 de la junta i 15 assistents (23 caps de família de 120 totals, un 19%) 
 
Hora inici: 21:35 i hora de fi: 24:00 
 
Ordre del dia: 
 
1.Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
2. Estat de comptes i canvi de tresorera: 
 
Saldo actual:  2031.72€ 
 
Ingressos : 2760 € quotes socis 
  2000 € subvenció Ajuntament 
 
Despeses previstes:  Total:5535€ 
     
    Desglossat:   ·) llibres reciclatge: 1481,82 € 
      ·) Festes i col·laboracions: 3027,99 € 
      ·) Manteniment: 645.93 € 
      ·) Imprevistos 380 € 
 
Aquesta setmana hem rebut la meitat de la subvenció que faltava corresponent al curs 
2011/2012. Tanmateix ens confirmen que l’Ajuntament de Bellver ens concedeix la 
subvenció per aquest curs, del mateix import que l’any anterior (2000€). 
Aquest any es sol·licita també un ajut a l’ajuntament de Riu de Cerdanya, donat que hi ha 
nens que pertanyen a aquest municipi.  
 
3- Quota de soci: 
Es proposa reconsiderar la quota de soci: 
 
Despeses de cada nen: 
* si fa viatge fi de curs: 36,76€ 
* si fa viatge fi de curs + esquí: 46,76€ 
* si fa esquí: 36,76€ 
* no esquí ni viatge: 26,76€ 
* no paguen quota (46 nens): 26,76€ 
 
Proposem canviar quota ampa: 



 

 

1er fill: 25€ 
2on fill: 15€ 
3er fill: 0€ 
 
A Alp paguen 25 1er i 15 2on, a Llums del nord 35 1er i 30 2on. 
 
Si fem quota 25x120 = 3000€  i 15x46= 690€  Total 3690€ aportant 930€ més a la quota 
de l'AMPA. 
 
Opinió dels pares: 
*deixar de donar ajuda esquí i destinar-ho a altres coses 
*ajudar a aquells que no arribin a poder pagar esquí o patinatge 
*no ajudar als nens de 6è 
*aportar 10€ a cada nen de 6è i la classe que decideixi com gastar-ho 
*Subvencionar només els nens amb problemes per anar 
*destinar aquests € als llibres 
*les subvencions són per promocionar activitats concretes, deixar-les d'aportar implica 
perdre l'activitat. 
*... 
 
Els de 6è els hi costa 350€ el viatge, es vota entre tots els assistents si donem ajuda o 
no:  *Ingressar 10€ al final de curs a cada nen que vagi al viatge? 
7 si 
6 no 
 
S’aprova donar els 10€ per nen. 
 
Estan d’acord en la nova quota. 
 
4. Balanç pessebre i carrosses: l’Emma parla de com ha anat i de la col·laboració (no 
organització) del pessebre i carrosses. Enguany 16 nens han participat al pessebre i ha 
anat molt bé la col·laboració de l'Armand amb els animals i de la Roser Caravantes de 
l'Ajuntament. Les carrosses han millorat i de cara a l'any que ve es demanarà més ajuda a 
la borsa de voluntaris de l'ampa que enguany no s’ha demanat perquè l'Ajuntament no ho 
va creure necessari. 
 
5. Canvi i aprovació dels estatuts: La Judit comenta que va sortir una nova normativa 
que calia actualitzar tots els estatuts dels AMPA's.  
 

- Es canvia el nom de l’Associació:  Associació de Mares i Pares de l’Escola “Mare 
de Déu de Talló”. 

- Nom abreviat: AMPA Escola de Bellver 
- A l’Article 2 s’afegeix el punt g, que diu:  

 
 



 

 

g) Programar i realizar activitats pròpies de l’associació, especialment les extraescolars adreçades als i a les 
alumnes i també a altres nens i nenes que no estiguin matriculats al centre. Aquests últims pagarien una 
quota d’activitat superior a la dels socis de l’AMPA i en cap cas passarien a formar part de l’Associació. 
 
 

- Article 3, nou domicili: Carrer Travy s/n de Bellver de Cerdanya 
 

- Article 10, punt 2:  
 

2. La convocatòria s'ha de comunicar set dies naturals abans de la data de la reunió, individualment 
mitjançant una circular repartida a l’escola, al tauler d’anuncis, o el web de l’AMPA. 

Les Assemblees Generals extraordinàries es podran convocar, amb caràcter d’urgència, en un període 
inferior a 10 dies d’antelació i mai menor de 24 hores. 

- Article 11, punt 2: 
 
 

2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més 
assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins els tres primers dies 
després d’haver rebut la convocatòria. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts 
inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a 
la convocatòria d’una nova assemblea general. 

 
- Article 14, punt 1: 

 
 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 3 anys, sense perjudici que 
puguin ser reelegits. 

 
- Article 14, punt 2: S’afegeix el punt e. 

 
e) altres situacions 
 
 
 
Proposen que les convocatòries també s'enviïn per email a tots els pares. 
 
Queden aprovats nous estatuts per unanimitat. 
 
6. Web i Pati de l’AMPA: El David explica de què va i es demana algun pare per anar 
donant vida a la web. No surt ningú. 
Es diu de fer un paper de firma per autoritzar l'ús de fotos dels nens a la web. Es farà un 
paper per les 120 famílies i s’aprofitarà per actualitzar dades dels socis.  
Amb el proper “Pati de l'Ampa” afegirem full en contra de la llei WERT. 
 
7. Consell Escolar: la Laia Serra serà la representant del Consell Escolar. Es demana 

que els 5 pares i el representant de l'AMPA puguin anar en consens i es reuneixin 
abans dels consells per presentar les seves propostes a l’escola perquè ho evaluin. Les 



 

 

peticions que vinguin dels pares i ampa haurien de passar filtrades pels mestres 
prèviament. 

 
Es pengen taulell d'anuncis de l'escola les reunions de la FAPAC interessants a conèixer. 
 
 
Beques menjador: de moment no s'ha rebut cap ajuda del Consell Comarcal, l'Esther va 
avançant diners de famílies. 100 de menjador i 50 becats. 
 
Per presentar al Consell demanem: 
 
*Organitzar ampa i escola organitzar xerrades: 
 -transtorns d'aprenentatge: Tina i Montse 
 -socorrisme infantil 
 -alimentació infantil 
 -perills a la xarxa 
 -sexualitat a nens i a pares 
 -drogues, begudes energètiques i alcohol 
 
*Manteniment dels exteriors: fer concurs de dibuixos 
 
*Mercat de les 3R: reduir-reutilitzar-reciclar** 
 
*Recapte d'aliments a l'escola durant 1 setmana i donar-ho a: Serveis Socials i/o Carites 
(amb productes de 1a necessitat, interessant posar-ho a la vista dels nens). 
 
*Colònies: abaratir-les d'alguna manera. Fer un consens entre pares i mestres per trobar 
una fórmula més econòmica. Demanar d'abaratir-la aportant la nostra col·laboració. 
També es parla de muntar un grup/esplai/escoltes,... 
 
*Deures: mirar que la quantitat sigui progressiva de 1er a 6è, no abusar-ne,... per exemple 
posar 2 dies universals de deures. Caldria saber quants pares de cada curs no hi estan 
dacord en la quantitat per saber si és una queixa individual o d’una majoria, per tal que 
l’escola hi posi cullerada. 
 
Mirar de que l'escola rebi informes de l'Institut de Puigcerdà en quant als de 1er d'ESO: 
quants han passat de curs, quants han suspès, ... 
 
*St.Jordi: portar llibres molt nous des de casa ja sigui per vendre o aportar a la biblioteca 
del cole. També fer intercanvi de llibres entre els nens i estalviar la quota de 360€ que 
aporta l’AMPA en aquest concepte. 
 
**Mercat de les 3R: Reduir, Reutil·litzar i Reciclar... aquesta és la consigna. Adequar els 
nostres hàbits a la reducció de residus innecessaris, allargar la vida de les coses que 
encara tenen utilitat, i fer que les coses que ens són útils per una cosa, ho puguin ser per 



 

 

una altra. Cal que busquem a casa coses que estiguin en un bon estat, però que, per la 
raó que sigui, ja no fem servir: contes, joguines, aparells, roba. De forma totalment 
voluntària, es donaran aquestes coses a l’AMPA i es posaran a la venda a preus molt 
assequibles al MERCAT DE LES 3R. La festa és oberta a tothom: mares, pares, mestres, 
alumnes, amics, familiars. Hi haurà xocolata per esmorzar. 
 
Emma 


