
 

 

 

 

Acta de la reunió de l’assemblea de l’AMPA Solc 

 

Dia: 26 de gener de 2015 

Lloc: Taller de tapas, Trav. Les Corts 64 

Assistents: 

(D. x: Delegat/da de x;  (x): és de la classe x) 

 

1. Acceptació de l’acta de l’assemblea del 25 de novembre de 2014 

S’aprova l’acta. 

2. Presentació dels assistents a la reunió: 

Es fa una ronda perquè cadascú es presenti. 

3. Reunió AMPA-Esteve Sureda  15.01.15 

La presidenta fa un resum de la reunió del dia 15.01.15 i es comenten, entre tots, alguns punts: 

- Tresoreria: l’AMPA procedirà al canvi del compte bancari, perquè actualment està a 

nom de pares que ja no són a l’escola. S’escollirà alguna entitat on ja estigui l’escola. 

- Rebuts AMPA: només un impagat de 252 gestionats. 

- Mercat 2a ma: 18 abril. Tira endavant. Es començaran a fer comunicats. 

- Carnestoltes: l’AMPA farà una xocolata després de la rua. 13 de febrer. El protocol de 

recollida de nens serà igual que sempre i després es tornarà a la pista per fer la 

xocolatada. 

- Canvi d’associació: L’AMPA canviarà a partir de l’any que ve la seva filiació de FAPAC 

(més enfocada a escoles públiques) a la federació de cooperatives. 

- Excedent AMPA: Es va començar a parlar de l’excedent del compte corrent de l’AMPA. 

Pensar en algun projecte en el que l’escola hi estigui d’acord. S’haurà de fer alguna 

reunió especial perquè ha de ser aprovat pels socis de l’AMPA. 

Mercè Ratera:  D. 1er primària / Presidenta  Marta Riera: D. 2n primària / C. Festes 

Lluís Casals: D. 3er primària / Secretari Anna Agramont: (1er ESO) / C. Xerrades 

Eva Gulliksin: (P4) Ana Membrado: D. P3 

Gemma Giró: D. P3 Xavier Tarragó: (P4) 

Carol Vall: (P4) /  C. Comunicació Alícia Ruíz: D. 4rt primària 

Sílvia Rincón: (P4) / C. Comunicació Nieves Muniente:  D. 4rt ESO / C. Festes 

Marta Casar: (P4 i 1er prim.) / Sots-
presidenta / C. Teatre 

Anabel Albareda: (2on primària) / sots-tresorera 

Yolanda Santamaria : D. 1er ESO / C. Esports Alícia Nadal: D. P5 / Secretaria / C. Esports 

Alícia Martorell: D. 3er primària  Maria Torras: D. P4 i (2n prim) / C. Anglès 

Nuria Serres: (P3) Sílvia Tenes: D. 2n ESO / Comissió mercat 2a mà 

Marta Ballester: (P3) i D. 1er primària Marta Pérez: D. 2n ESO i (6è prim) / Mercat 2a mà) 

Mònica Arbeláez: (4rt primària)  



 

 

4. Reunió AMPA – Direcció escola Solc. 26.01.15.  

La reunió del dia 26.01.15 havia de ser amb l’Esteve, Ramon i Neus, però només hi va poder 

assistir la Neus. La presidenta en fa un resum i es comenten, entre tots, alguns punts: 

- Servei autocars: es transmet a l’escola que l’Ampa ha recollit comentaris vers el 

protocol seguit en el transport dels nens amb l’autocar.  

Debat al respecte durant la reunió d’Ampa: Des de l’AMPA es recorda que per a 

qualsevol qüestió cal parlar amb l’escola sempre directament. Tot i així, els presents 

proposen que l’Ampa demani a l’escola el protocol de funcionament dels autocars i 

quins aspectes creu l’escola que podrien ser millorables. 

- Protocol atenció als nens que es troben malament: El primer que ho gestiona és el 

tutor i és qui decidirà si cal avisar la família. Cada família pot gestionar amb l’escola si 

vol que se l’avisi molt aviat o no. 

- Quotes cantines: Recordem que estem esperant una resolució sobre aquest tema. 

L’Esteve no hi era i per tant no s’ha avançat. L’Esteve va comentar que està pensant 

què fer de cara al proper curs per explicar-ho a finals de juny. 

- Anglès: Era un tema a parlar però com que el Ramon no hi era no es va tocar. 

(Antecedents anglès: el grup de quart de primària es queixa de problemes recurrents 

en alguns cursos amb l’assignatura d’anglès). A la present reunió de l’AMPA es 

decideix que cada classe faci un recull de què ha passat i de què s’ha fet a nivell de 

classe. Es parlarà amb l’escola i, apart d’exposar els resums de què s’ha fet a les classes 

que han tingut problemes, es demanarà a l’escola que informi a la família quan el nen 

tingui un incident de comportament, comunicació als pares de tots els problemes que 

hi hagi i que es parli també a tutoria amb el tutor. 

- Blog: ha millorat molt, funciona molt bé. Informació de les extra-escolars també estarà 

al blog. 

Queda pendent decidir la data de reunió entre AMPA-escola-Sportservis. 

5. Extraescolars: 

Anglès – Uca 

Teatre – Marta 

Esports – Yolanda i Alícia 

Migdia – Mercè 

 

Es vol fer una reunió amb cada professor. Es considera que cal fer una reunió AMPA – escola – 

professors. Reunió amb Sportservis. Objectiu: coneixença i avaluació de les extraescolars. Fer 

una enquesta a mig curs tant als pares com als professors. Entre totes les comissions es 

pensarà una petita enquesta.  

L’escola està contenta amb el funcionament de totes les extraescolars d’aquest any. 



L’assegurança de l’escola cobreix el que pugui passar durant les extraescolars del migdia. De 

totes maneres, intentarem parlar amb algun advocat perquè ens assessori de com estar 

coberts, ja que alguns professors de migdia només passen rebuts mensuals però no tenen 

contracte. La Mercè enviarà informació a alguns membres de l’AMPA perquè preguntin a pares 

advocats de l’escola. 

Es decideix començar a pensar en les extraescolars i en la possibilitat de fer descompte si la 

inscripció es fa abans d’unes dates concretes. 

Es farà un reglament formalitzar què passa quan es dóna de baixa algun alumne d’alguna 

extraescolar. Actualment les quotes es calculen en base als alumnes apuntats i si hi ha baixes 

el cost de l’alumne desapuntat l’assumeix l’AMPA. 

Es farà un assaig del festival d’extraescolars del migdia alguns migdies a l’acabar el curs per fer 

propaganda de les extraescolars. 

 

6. Xerrades 

Comissió xerrades: es decideix canviar de responsable de la comissió. L’Ana Membrado passa a 

ser-ne la responsable. 

Intentar muntar unes dues xerrades per any, una enfocada a cursos de petits i una a cursos de 

més grans. O fins i tot tres, una per cicle. 

Totes les xerrades que arriben a l’escola o a l’AMPA es penjarà a un taulell de l’escola a 

l’entrada, al costat de 1er i 2on. 

 

7. Reglament règim intern 

L’AMPA vol definir un reglament de règim intern per protocolaritzar el seu funcionament, 

drets i deures dels socis, etc. 

La nostra manera de relacionar-nos entre nosaltres hauria de ser de tal manera que quedi clar 

que som una cooperativa. 

La Marta Casar, que el va començar a redactar basant-se en documents d’altres escoles, 

proposa deixar-lo en standby fins que ens fem socis de la federació de cooperatives i ens 

orientin de com fer-lo. 

La Neus ens passarà els estatus de l’escola com a cooperativa i la Monica Arbelaez s’ofereix a 

estudiar-los. 

 

8. Altres 

Dropbox: Cal organitzar-lo i guardar allà tots els documents de l’AMPA. 

Revista paraSOLC: Es proposa crear una comissió de la revista, formada per el Francesc Guasch 

(fins ara responsable únic de fer la revista), el Xavier Tarragó i el Lluís Casals. 



A partir d’ara la revista es tornarà a penjar al web de l’escola en format PDF i en properes 

reunions es tornarà a debatre la possibilitat de fer-la només en format digital o mantenir el 

format paper. 


