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Acta de l’assemblea General Ordinària  de 12 de Novembre de 2013

Sent  les  20h.10’  del  dia  12  de  Novembre  de  2013,  i  prèvia  convocatòria  lliurada 
regularment  a  tots  els  membres  de  l’Associació,  es  reuneix  en  sessió  ordinària 
l’Associació  de mares i  pares d’alumnes de l’Escola  Pia  de Sabadell.  La  reunió  es 
celebra a la sala d’actes de la pròpia Escola, sota la presidència en funcions del Sr. 
Xavier  Franco,  quedant  vàlidament  constituïda  ,  amb  l’assistència  personal  de  16 
membres. Actúa com a sots-presidenta la Sra. Carmina Pla, com a tresorer el Sr. Jesús 
González  i com a secretària la Sra. Laia Delgado.

Benvinguda i presentació dels membres de la junta

Prèn la paraula la Sra. Laia Delgado donant la benvinguda  i presentant als membres de 
la Junta.

President: Sr. Xavier Franco (en funcions) 
Sots-president: Carmina Pla (en funcions)
Secretària: Sra. Laia Delgado (en funcions)
Tresorer:  Sr. Jesús González (en funcions)

Vocals: 
Infantil 

P3 Sr. Joanjo Ríos (en funcions) 
P4 Sr. Jordi Puigdellívol (en funcions)
P5 Sr. Walter Gómez 

Primària
1r Sr. Jesús González 
2n Sr. Xavier Franco
3r Sra. Gemma Lorente (en funcions)
4t Sra. Laia Delgado
5è Sr. Josep Mª Hernández 
6è Sra. Mònica Llongueras (en funcions)

ESO
1r Sra. Elena Reig 
2n Sra. Lourdes Cañizares(en funcions) 
3r Sra. Carmina Pla 
4t Sra. Núria Martínez

Batxillerat
1r Sr. Alejandro Solano (en funcions)
2n Sr. Jordi Vila (en funcions) 

S’aprova la nova Junta de l’AMPA, amb la incorporació de set  membres nous.  Es 
recorda que a la web de l’Ampa i en el full groc que reparteix l’escola hi ha els noms i 
telèfons de tots els membres de la Junta.

1
N.I.F. G62805171



Associació de Mares i Pares d'Alumnes
Escola Pia 
Sabadell

AG-12/11/2013

Escola Pia, 92 
08201 Sabadell

e_mail:tuetsampa@gmail.com
http://www.tuetsampa.wordpress.com

Aquest any no es fa la lectura de l’acta anterior. Com ja s’havia informat l’acta estava 
penjada a la WEB de l’AMPA pel coneixement de tothom. S’aprova per assentiment al 
final de la sessió.

Memòria de les activitats realitzades en el darrer curs 

Prèn la paraula la sots-presidenta fent un resum de les activitats organitzades durant el 
curs 2012/2013 en el que hem continuat treballant en els quatre objectius definits en la 
política Escola i Família un projecte compartit.

-  Objectiu 1: Comunicació
•  Bloc de l’ AMPA, TWITTER i FACEBOOK
•  Actualització plafons informatius i roll-up
•  Participació a la revista Xerrameca
•  Participació a les reunions d’inici de curs

-  Objectiu 2: Implicació Educativa
•  IX Cicle de Formació de Pares. Les conferències impartides van ser les 

següents:
 12 de novembre: Com fer de la lectura una aventura
Juanjo Fernández. 40 persones. Valoració: Alta
 13 de desembre: El valor de tenir valors
Francesc Torralba, filòsof. 60 persones. Valoració: Alta
 7 de març: Per què diem sí quan voldríem dir que no
Elena Martínez. 60 persones. Valoració: Positiva
 11 d’abril: Taller de Risoteràpia

• Conta-contes 

- Objectiu 3: Cohesió social
• Participació en el Consell Escolar
• Participació en el Consell Pastoral
• Participació en la Federació d’AMPA Escola Pia Cat
• Aplec Familiar
• Trobada Mestres-AMPA 
•  Quinto de Nadal: bona participació
• Col·laboració activitats fi de cicle: 4art ESO i 2n Batxillerat amb molt bona 

valoració
•  Esmorzars de germanor organitzades pels pares delegats de P3 
•  Pujada a peu a Montserrat, organitzada juntament amb l’Escola, l’Esplai i el 

Casal

- Objectiu 4: Compartir valors

2



Associació de Mares i Pares d'Alumnes
Escola Pia 
Sabadell

AG-12/11/2013

Escola Pia, 92 
08201 Sabadell

e_mail:tuetsampa@gmail.com
http://www.tuetsampa.wordpress.com

• Participació en 1ª Comunions
• Ofrena del Ciri Pasqual
• Col·laboració en projectes- Escola Pia Calasanci
• Suport en la revisió de llibres socialitzats

- Altres activitats
• Visita mensual al menjador de l’Escola

Projectes d’activitats pel curs 2013/2014.

- X  Cicle  de  Formació  de  Pares. Les  conferències  que  s’impartiran  seran  les 
següents:

- Comunicació AMPA- pares i mares- Professorat
Un del objectius d’aquest any és millorar la comunicació de l’AMPA amb la 
comunitat educativa de l’escola: els professors. Per altra banda s’intentarà buscar 
noves vies de participació dels pares.

- Calendari d’activitats pel curs 2013-1014

Estat de comptes.

El tresorer presenta els comptes amb uns ingressos de 9558€ provenint en un 60% de 
l’aportació de les famílies i un 40% d’activitats pròpies de l’AMPA, i una despesa de 
18.062,26€.

Es decideix mantenir la quota com el curs passat en 12 € anuals/família.

Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior

Sense cap més assumpte a tractar,  finalitza la reunió a les 21h amb 24 persones 
assistents.

El President La Secretària
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