
 

 

 

 

Acta ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA escola Solc. 

Dia: 9 de febrer de 2016 

19.30 hores, Escola Solc. 

 

Assistents: 

 Assistent Delegat 
(i/o 

pare) 

Càrrec o 
Comissió 

 Assistent Delegat 
(i/o pare) 

Càrrec o 
Comissió 

1 Gemma Giró P4 (P5) Consell Escolar 13 Alícia Nadal 1er ( 2on) Secretaria, 
Esports 

2 Carolina Vall (P5) Comunicació 14 Yolanda 
Santamaría 

2on ESO 
(2on) 

Esports 

3 Mercè Ratera (P5, 2on) Presidenta 15 Sílvia Rincón (P5) Comunicació 

4 Marta Riera 3er Festes 16 Marta Casar (P3, P5, 2on) Sots-presidenta 
Teatre 

5 Lluís Casals 4rt  Secretari i 
Consell Rector 

17 Jordi Vea P3  

6 Uca Torras (P5, 3er) Anglès 18 Mª José Pérez 6è  
7 Anna 

Membrado 
P4 Escola de pares 19 Nieves Muniente 2on ESO 

(2on) 
Comissió festes 

8 Lucia Gràcia 4rt ESO  20 Sílvia Tenes 3er ESO Mercat 2ª ma 
9 Rut Baqués 3er ESO  21 Pep Munuera 2on (4rt)  
10 Alicia Ruíz 5è (P4)  22 Mònica Arbeláez (5è)  
11 Alícia Martorell (1er, 4rt)  23 Anna Gómez (2on, 2on 

ESO) 
 

12 Jaume Aparicio   24 Javier Ortíz   

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 

S’aprova l’acta.   

  

2. Informacions diverses 

- El Sr. Josep expressa la seva satisfacció per la invitació a la xocolatada i la carta que li 

va enviar l’AMPA.  

- La xocolatada va anar molt bé, només anotar que caldria passar de 500 a 1000 

melindros i consultar amb l’escola si podria començar una mica abans, cap a les 4h. 

- S’està intentant dinamitzar l’escola de pares a nivell de secundària. Ja hi ha una 

xerrada prevista i la Yolanda Santamaria presentarà noves activitats a l’escola. 

- Superàvit AMPA: l’escola ho està estudiant, presentarà dos o tres possibles projectes 

nous a l’AMPA (totals o parcials) i caldrà aprovar en assemblea si els diners es destinen 

a algun d’ells. Tema aplaçat fins a la assemblea següent. 



 

3. Presentació del nou RRI-Part2 Socis família 

Es presenta el nou reglament de règim intern, en la part de socis família. 

Es presenten les dues comissions que el reglament suggereix que s’haurien de crear per part 

dels pares: l’econòmica i la de participació. L’AMPA donarà l’empenta per arrencar les dues 

comissions, que quedaran vinculades a l’AMPA. 

Aquest RRI serà proposat per a la seva aprovació en la següent assemblea general de socis de 

la cooperativa Escola Solc. 

Per part de l’AMPA es diversos comentaris i es demana que quedés més clar que les 

comissions econòmiques i de participació formades per socis-família quedaran vinculades a 

l’AMPA, formant-ne part activa. 

 

4. Comissions Extraescolars 

Es presenta el nou protocol per presentar, i eventualment aprovar, noves extraescolars a 

l’escola, així com el cronograma per definir tota l’oferta del curs següent. 

El protocol queda aprovat en assemblea i s’enviarà juntament amb aquesta acta. 

Es recorda que cal anar preparant l’enquesta sobre les extra-escolars, per enviar-la abans que 

acabi el segon trimestre. 

 

5. Organització de la Jornada de Portes Obertes 

Serà el dia 20 de febrer. 

L’AMPA col·laborarà animant la jornada i amb una taula on s’explicarà el seu funcionament, 

així com amb 5 o 6 diapositives que s’ensenyaran durant l’explicació del projecte educatiu. 

La resta de la jornada està organitzada directament per l’escola. 

 

6. Precs i preguntes 

Mercat de 2ª mà: serà el 9 d’abril. Hi haurà servei de bar organitzat pels de 3er ESO. 

S’intentarà fer-ne més difusió, a partir de principis de març. L’AMPA va suggerir de fer jocs de 

taula durant la jornada. 

Batucada: per tal de poder portar endavant aquest projecte falten instruments. Es contactarà 

amb l’escola Itaca per veure com van arrencar ells el seu grup. 

 

Proposta de propera reunió: dilluns 7/3, a les 20.30h, al Taller de tapes (Trav. de les Corts) 



                     PROCEDIMENT  NOVES EXTRAESCOLARS

AMPA SOLC 2016-2017

Procediment:

*  09/02/2016:  aprovació  del  procediment  d'extraescolars  2016-17  per  l'assemblea
general d'AMPA. A continuació s’informarà via delegats a les famílies interessades del
document que cal  omplir  i  entregar  al  mail  de l’Ampa amb la  proposta  de la  nova
activitat extraescolar, en la qual hi haurà de constar el pare/mare que es farà responsable
de la organització i gestió de l’activitat.

* 11/03/16: límit per entregar les propostes

*  04/03/16-11/03/16: termini per enquesta de satisfacció, avaluació i seguiment de les
activitats extraescolars actuals.

*  Periode última reunió d’Ampa abans de SS fins la propera a l’abril en que la
comissió  d'extraescolars  ha  d'estudiar  la  “viabilitat”  juntament  amb  l’escola  de  les
activitats proposades: que no s'interfereixin o solapin amb altres que ja existeixin i es
vulguin continuar ofertant, que tots els camps estiguin omplerts, etc.... 

També s’analitzaran les enquestes i es resoldran els dubtes i problemes abans de l’inici
del tercer trimestre.

* Abril reunió d'AMPA: proposta d'oferta d'extraescolars pel curs 2016-2017. Decidir
si creiem convenient una jornada de presentació d'extraescolars (actuals i noves) a les
famílies, que s'hauria de fer abans de finals d'abril.

* Principis de maig: tancar l’oferta d'extraescolars del curs 2016-17, i el calendari dels
migdies.

* Mitjans de maig: enviar a les famílies l’oferta d'extraescolars i obrir inscripcions.

* 30 de juny: darrer dia pre-inscripcions extraescolars.

* 1a setmana de setembre: revisar inscripcions i decidir grups que es tiren endavant. 

* 1a setmana octubre: inici de les activitats extraescolars

Signat Presidenta

Procediment Acceptat en acta de l’assemblea d’Ampa Solc del 09/02/16


