
 

 

 

 

Acta REUNIÓ AMPA escola Solc. 

Dia: 9 de novembre de 2015 

20:45 hores, Taller de Tapes. 

 

Assistents: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea del 6 d’octubre de 2015 

S’aprova l’acta.   

  

2. Benvinguda als nous delegats. Repàs de dades i llistes. 

Es dóna la benvinguda. 

Després del repàs, els nous càrrecs queden de la següent manera. 

Aquest curs 2015-16 els representants de l’AMPA són: 

 Presidenta: Mercè Ratera 
 Sots-presidenta: Marta Casar 
 Tresorers: Vanesa Sabates i Anabel Albareda 
 Secretaris: Alícia Nadal i Lluís Casals 

 Assistent Delegat 
(i/o mare, pare) 

Càrrec o 
Comissió 

 Assistent Delegat 
(i/o mare, pare) 

Càrrec o 
Comissió 

1 Gemma Giró P4, P5 Consell 
Escolar 

14 Eva Gulliksen P5  

2 Carolina Vall mare P5 Comunicació 15 Pep Munuera 2n, 4t  

3 Silvia Rincón mare P5 Comunicació 16 Jordi Vea P3  

4 Uca Torras P5 
mare 3r 

Anglès 17 Marta Casar P3  
mare P5 i 2n 

Sots-presidenta, 
Teatre i teatre 
musical 

5 Mercè Ratera 2n 
mare P5 

Presidenta 18 Anabel Albareda mare 3r Tresorera 

6 Marta Riera 3r Festes 19 Xavier Camps 2n, P3  

7 Lluís Casals 4t  Secretari, 
Consell 
Escolar i 
Consell Rector 

20 Ana Membrado P4  

8 Mª José Pérez 6è Extraescolars 
migdia 

21 Lucía Gracia 4t ESO  

9 Rut Baqués 3r ESO  22 Alícia Nadal 1r, 2n Secretaria, 
esports 

10 Xavi Costa P5  23 Oscar Ferrer P3  

11 Marta Allende 4rt ESO  24 Carlos Pañella   

12 Flora González 1er ESO  25 Ana Navés 6è  

13 Jaume Pérez P5      



Els responsables de les comissions: 

 Extraescolars:  
o Esportiva (tarda): Yolanda Santamaria i Alicia Nadal 
o Teatre i teatre musical: Marta Casar 
o Anglès: Uca Torras 
o Migdia: Sus García, Mercè Ratera  

 Formació: Ana Membrado i Anna Agramont 
 Mercat de 2ª mà: Sílvia Tenes i Marta Pèrez 
 Festes: Marta Riera i Nieves Muniente 
 Comunicació: Silvia Rincón i Carol Vall 
 Revista ParaSolc: Francesc Guasch, Xavier Tarragó i Lluís Casals 

Pares i mares representants als consells: 

 Consell escolar: Lluís Casals, Fernando Aguado, Gemma Giró, Marta Pérez i Alícia 
Nadal 

 Consell rector: Lluís Casals, Fernando Aguado, Roger Casas, Jaume Pérez i Rut Baqués 

En tots dos consells el Lluís Casals és el representant de l’AMPA. 

El llistat de delegats i delegades de classe és el següent: 

CURS NOM 

P3 Jordi Vea 

  Oscar Ferrer 

P4 Gemma Giró 

  Anna Membrado 

P5 Jaume Pérez 

  Carlos Pañella 

1r primària Alícia Nadal 

2n primària Pep Munuera 

  Xavier Camps 

3r primària Marta Riera 

4t primària Lluís Casals 

  Pep Munuera 

5è primària Alicia Ruiz 

6è primària Ana Navés 

  Maria José Pérez 

1r ESO Flora González 

2n ESO Yolanda Santamaría 

  Anna Agramunt 

3r ESO Ruth Baqués 

  Marta Pérez 

4t ESO Lucía Gracia 



  Marta Gallardo 

 

3. Informacions 

o Tresoreria 

a. Es reporta que s’ha canviat el compte de l’AMPA de Bankia a Banc 

Sabadell, així com els titulars del compte, perquè siguin integrants 

actuals de la junta de l’AMPA. Les quotes de l’AMPA es carregaran al 

desembre. Es farà un protocol de pagaments de les diferents activitats 

organitzades per l’AMPA. 

b. S’informa que aquest trimestre es farà l’aportació anual a l’escola. Es 

demanarà a l’escola a què vol destinar els diners. 

c. El projecte del superàvit està pendent de reunió amb l’escola. Un cop 

es faci la reunió, es crearà comissió per seguiment del tema. La decisió 

final serà aprovada en assemblea. 

o Regularització professors extra escolars migdia – Assessoria Ferran i Saliner: Es 

pagarà als professors de les activitats de migdia mitjançant l’emissió de 

factures per tallers de formació. Per fer això comptem amb l’ajut d’una 

assessoria per realitzar les gestions derivades. A més, a partir d’aquest any, 

qualsevol persona que estigui en contacte amb els nens ha de presentar un 

certificat de registre d’antecedents penals i un d’antecedents per delictes 

sexuals. Cal verificar que tothom estigui al corrent. 

o Mesa de diàleg: s’ha creat una mesa de diàleg per completar el reglament de 

règim intern de l’escola precisant la relació o paper del soci família. També es 

precisarà el paper de l’AMPA a l’escola. Tot això es presentarà com a proposta 

de reglament de règim intern a l’assemblea general de socis de la cooperativa 

perquè el consideri. 

 

4. Extraescolars 

S’ha duplicat el nombre d’alumnes que fan extraescolar respecte el curs passat (deixant a 

banda els que fan a Sportservis). 

Es comenta que considerem que aquest any la inscripció a totes les extra-escolars ha funcionat 

força bé. Es va fer via email, que ha anat molt bé per a les responsables. Per part de les 

famílies, cal insistir més en que utilitzin també l’email per enviar les butlletes. 



Aquest any intentarem avisar amb més temps a les famílies de l’escola, perquè, si ho 

consideren oportú, presentin noves extra-escolars. 

La Maria José Pérez s’afegeix a la comissió d’extraescolars de migdia. 

 

5. Festes 

o Benvinguda. S’avalua com a positiva la festa d’aquest any. Per l’any vinent es 

repetirà l’actuació, però assegurant que hi hagi tarima i 2 canons d’espuma. I si 

pot ser, un DJ (pare de l’escola). 

o Torronada: 27 de novembre, tot en marxa. 

o Festival d’extraescolars de fi de curs: serà el dia 11 de juny. 

o Calendari d’actes: xocolatada carnestoltes, Mercat solidari, presentació extra-

escolars any vinent, jornada esportiva. Punt aplaçat fins següent reunió. 

o Jornada portes obertes escola: l’escola demanarà ajuda al pares i mares. 

Segurament serà el 20/2. 

 

Es comenta que potser fora bo que la comissió de festes negociï de cop tots els actes amb 

Eurest per tenir millors condicions. 

 

6. Comunicació 

El bloc de l’AMPA funciona bé. La Sílvia Rincón i la Carol Vall estan fent una bona feina. 

Nova web de l’escola Solc: Després de la presentació del nou disseny i estructura de la nova 

web de l’escola que es va fer a l’Assemblea General de Socis de la Cooperativa, l’opinió general 

és que té molt bon aspecte i que s’ha pensat amb una nova estructura més adient per a la 

comunicació amb els pares i mares, i per promocionar millor l’escola. Des de la direcció de 

l’escola, a través del responsable de la web, s’ha demanat que es defineixi la informació que 

haurà d’aparèixer relacionada amb l’AMPA. L’AMPA a través de la seva comissió de 

comunicació (Sílvia Rincón i la Carol Vall) opinarem i organitzarem tots els continguts 

relacionats amb l’AMPA.  

7.  Formació de pares 

S’estan mirant diverses alternatives de xerrades. A través del bloc també s’informa de xerrades 

organitzades en altres llocs del districte que poden ser interessants. 



Xavi costa ens presenta un organisme (espaijove.net) que tenen com a objectiu la prevenció de 

la salut mental per si es creu que sigui interessant que l’escola aprofiti algun dels serveis que 

ofereix. Es comentarà a l’escola.   

8. Altres. Precs i preguntes. 

En Xavi Costa comenta que es podria fer una proposta per participar d’alguna manera, com 

escola Solc,  a les festes del barri o altres actes populars que hi pugui haver (per exemple, a 

través d’un grup de batucada fet amb pares/mares, alumnes i personal de l’escola que s’hi 

vulguin apuntar). En Xavi Costa i algun altre pare o mare de P3 començaran a organitzar-ho.  

Revista ParaSolc: Es comenta que  seria important implicar més a l’AMPA en la seva redacció. 

9. Data nova reunió. 

S’acorda fer la propera reunió el dia 14 de desembre, a les 20:45, a l’Escola Solc. 

 


