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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
DE L’AMPA DEL CEIP EL SOLELL 

 
Data: 02.10.2008   
Hora: 21:00 
Lloc: Ceip El Solell 
Ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2.- Feina feta per la Junta de l’Ampa durant el curs passat i objectius pel curs 
actual. 
3.- Canvi de l’empresa encarregada del menjador 
4. Oferta d’activitats extraescolars pel curs 08-09: 
  - Manualitats 
  - Anglès 
  - Deures dirigits 
  - Teatre 
5.- Informacions sobre l’ampliació de l’escola 
6.- Necessitat de nous membres per la Junta de l’Ampa 
7.-Estat de comptes del curs 07–08 i aprovació del pressupost del curs 08-09 
8.- Altres temes varis  
9.- Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
El President llegeix l’acta de l’assemblea celebrada el 2 d’octubre  la qual  s’aprova 
per unanimitat.  
 
2.  FEINA FETA PER LA JUNTA DE L’AMPA DURANT EL CURS PASSAT I 
OBJECTIUS PEL CURS ACTUAL 
Es comenten els objectius marcats pel curs anterior segons un llistat que el 
President llegeix. 
Respecte al tema de l’enllaç es fa èmfasi en la necessitat de donar més impuls a 
aquesta figura. 
Es destaca la importància de l’externalització de la totalitat de les activitats. 
També es comenta que s’ha aconseguit gairebé tot el finançament per a la 
publicació de la revista L’Aparador i que s’ha reduït molt els impagats per material 
escolar. 
El President informa de la bonificació de 7€ en concepte de llibres de text reciclatge 
que les famílies sòcies no hauran de pagar. 
De cara al proper curs es continuarà treballant, d’una banda, per aconseguir que 
totes les famílies de l’escola formin part de l’Ampa i de l’altra banda, perquè 
s’imparteixi la llengua anglesa en matèries no curriculars i també en oferir noves 
extraescolars. 
 
 
3. CANVI DE L’EMPRESA ENCARREGADA DEL MENJADOR 
Es comenta el canvi de l’empresa que gestiona el menjador. La causa  del canvi rau 
en el descontrol que hi havia en la gestió. La Junta de menjador havia rebut 
queixes per part dels pares i es decidí buscar una altra empresa. A més, també 
s’informa que 7 i Tria no reaccionà en saber que potser no continuaria el proper any 
donant a entendre que no tenien cap interès en nosaltres. 
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En aquest punt, el President fa uns aclariments en relació amb la coordinadora 
d’àrea de 7 i Tria i la reunió que va mantenir amb ella respecte al monitoratge i la 
insistència per part nostra de què el monitoratge funcionés. En tot cas, el President 
es limita a fer cinc cèntims d’aquest tema perquè emplaça a tots els pares afectats 
a la reunió de Junta de Menjador que es celebra més tard. 
 
4. OFERTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL CURS 08-09 
El responsable de Movischool, en Xavi, assisteix a la reunió per parlar sobre les 
activitats d’aquest curs i els objectius que es pretenen. Algunes activitats continuen 
i d’altres no. 
Respecte a l’activitat de manualitats, es comenta que de moment no se sap si es 
farà o no. Tot depèn de si s’arriba a un acord amb l’empresa i s’amplia el contracte 
de la monitora mitjançant l’empresa de menjador. 
El responsable de Movischool comenta que respecta a anglès, s’ha parlat amb la 
Direcció de l’escola per reforçar el nivell d’anglès dels alumnes que fan aquesta 
activitat utilitzant el mateix llibre que s’empra en la matèria curricular. 
L’anglès extraescolar que es fa a cicle infantil i inicial es un anglès diferent, més 
aviat oral i audiviosual. 
En el cas de l’anglès impartit en cicle mitjà i superior, es parlarà amb el professor 
especialista per fer un treball continu. 
Sobre l’activitat extraescolar de teatre, el responsable de Movischool explica que 
aquesta activitat treballa l’expressió en tot el seu àmbit i es especialment pels nens 
introvertits i amb dificultat per relacionar-se amb els altres. 
En el cas de deures dirigits, de moment no hi ha una demanda suficient per crear 
un grup si bé es possible que en un mes surti un grup i es pugui iniciar. No es 
tracta de fer els deures sinó d’aprendre a fer-los. 
La responsable d’extraescolars de la Junta de l’Ampa informa que totes les 
activitats extraescolars començaran el dia 15 d’octubre. 
 
En relació amb l’activitat de piscina, la Miriam Diez comenta que arran que l’any 
passat hi havia pocs nens i aquesta activitat no podia rebre subvenció, es decidí 
obrir l’activitat al poble i es va traspassar la gestió al Poliesportiu. 
 
S’informa de l’ajut rebut per l’acollida matinal fet que suposa una reducció de la 
quota. En aquest punt es pregunta sobre la tarifa de ½ hora de l’acollida pels 
eventuals. Es crea un debat al respecte i es proposa la possible utilització de tiquets 
com ja es fa en alguns altres centres. 
 
5. INFORMACIONS SOBRE L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA 
El President informa que, segons les informacions de les què disposa la Junta, tot 
apunta a què només quedaria un tràmit per iniciar les obres. Un cop iniciades, 
l’objectiu fora treballar perquè Ensenyament agilitzi al màxim la construcció de 
l’edifici, fet que està previst pel mes de febrer. 
 
6. NECESSITATS DE NOUS MEMBRES PER LA JUNTA DE L’AMPA 
El President comenta la necessitat que té l’actual Junta d’incorporar nous membres 
i convida als assistents a formar-hi part. 
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7. ESTAT DE COMPTES DEL CURS 2007-08 I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 
DEL CURS 08-09 
El Tresorer comenta l’estat de comptes del curs 07-08. S’informa que el superàvit 
del curs passat ha estat de 1.401€ i han hagut unes despeses de 17.784 €. 
 
En no haver més comentaris a fer, s’aprova l’estat de comptes del curs passat 
 
S’informa sobre la partida “Demandes del Claustre carta als reis”. El President 
comenta que, igual que l’any passat, es proposa destinar al Claustre una quantitat, 
per exemple uns 5.000 ó 6.000 €, i que sigui el centre qui decideixi com emprar-
los. 
Alguns assistents demanen que s’informi a les famílies sòcies en què s’empren els 
diners de les quotes de l’Ampa per estar-ne informats.  
 
Finalment s’aprova el pressupost pel curs 2008-09 
 
I no havent més preguntes ni temes a tractar, el President aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretària, estenc aquest acta. 
 
 
La Secretària                       Vist-i-plau 

El President 
 
 
 

Anna Garcia      Toni Jové 


