
 
 

ESCOLA COR DE MARIA CURS 2011-2012 
 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL AMPA DIA 5 D’OCTUBRE DE 2011 
 
S’obre la reunió a les 21:30 h amb els assistents per una part de la Junta que a 
continuació s’anomenen: 
 
NOM    CÀRREC 
 
Rosa M. Saló Payet  Presidenta 
Ramón Cos   Vocal  
Elisabeth Guillem  Tresorera 
Montse Fernández  Secretària Suplent 
Miguel Angel Luna  Vocal encarregat tema informàtica 

Marta Budó   Vocal 

Judith Farré   Vocal 

Natàlia Madern  Vocal 

Maria Soms   Vocal (assistent a les reunions FAPAC) 

Antonia Pizarro  Vocal 
 

Val a dir que, com a pares de l’Ampa, es van presentar cinc pares i en José 
Luis Granados excomponent de la Junta, del que es va aprovar que seguís fent 
el tema de la pàgina Web per majoria absoluta. 

 
D’aquests pares, dos tenen els seus fills a P-3, i es van oferir d’entrar a la Junta 
com a vocals, els seus noms són Joaquim Rubio Álvarez i Margarita Ruiz 
Galende. 
 
Pel que fa a la modificació i/o renovació de la Junta, la presidenta pregunta si 
algú vol presentar-se com a President/a de la Junta, i/o algú vol renunciar al 
seu càrrec, pel que ningú s’expressa, quedant renovada la Junta existent de la 
que són càrrecs directius: 
 
Presidenta: Rosa M. Saló Payet 
Vicepresidenta: Mariona Lorenzo Quintana 
Secretària: Encarna Cámara Soriano 
Secretària suplent: Montse Fernández 
Tresorera: Eli Guillen 
 

A l’assemblea assisteix el Sr. Pepu, entrenador de l’entitat ADEPAF, que és 
l’encarregada de fer l’activitat del bàsquet a la nostra escola. En Pepu, 
juntament amb en Ramón Cos, expliquen als pares el funcionament de l’entitat i 
els entrenaments com funcionen. Animen als pares a fer l’esmentada activitat, 
important per la relació dels nens amb altres companys.   



De la intervenció del Sr. Pepu, es comenten les inscripcions que fins al moment 
hi ha per extraescolars a l’escola i es diu que: 

- Bàsquet: 4 alumnes (en el cas que no hi hagi com a mínim de 10 a 12 
nens més, al llarg del mes d’octubre, s’haurà de finalitzar l’activitat de 
bàsquet. 

- Funky: 8 alumnes (es pot fer l’activitat) 
- Mecanografia-Internet: 12 alumnes 
- Reforç Escolar: 14 alumnes 
- Acollida Matinal: 12 alumnes 

 
S’informa als assistents que aquest any no hi hauran subvencions, ni per part 
de la Generalitat, ni tampoc de l’Ajuntament, per tant els preus de l’activitats 
extraescolars no es poden subvencionar. 
 
Es presenta l’estat de comptes de l’anterior curs 2010-2011 a la pantalla del 
teatre de l’escola i la presidenta, procedeix a la seva lectura i explicació de 
cadascun dels apartats. S’adjunta un exemplar com a document annex a 
aquesta acta. Es diu que el remanent que queda, 2.749,15 € s’adjudica a les 
noves cistelles de bàsquet que s’han instal·lat a l’escola. 
S’aprova, per majoria absoluta, les comptes del curs passat i s’explica el 
pressupost per aquest curs 2011-2012, que es fixa en 6.000,00 €, que també 
és aprovat, per majoria absoluta, desglossat de la següent manera: 
 
2.000,00 €: Per l’escola 
2.000,00 €: Per imprevistos 
2.000,00 €: Per activitats, festes i despeses a càrrec de l’Ampa. 
 
La presidenta explica el funcionament de l’Ampa als assistents i presenta els 
membres de la Junta que han assistit. 

 
Es fa una visita guiada per l’escola per deixar constància del que s’ha comprat 
a l’escola, mitjançant les quotes dels socis. Es visita la Sala d’Informàtica on 
s’explica que tots els ordinadors i altre material ha estat comprat per l’Ampa, i 
les aules on hi ha instal·lades les pissarres digitals on en Miguel Angel Luna 
(vocal encarregat de l’informàtica) explica breument com funcionen. 
 
Es visita també el gimnàs per ensenyar les inversions que es van fer al curs 
passat i les noves cistelles de bàsquet instal·lades. 
 
La Presidenta tanca la reunió a les 22:45 h  
 
 
 
LA SECRETÀRIA SUPLENT    LA PRESIDENTA 
 
Montse Fernández      Rosa M. Saló Payet 
 
 
 
 



 
 
 

ESTAT DE COMPTES AMPA COR DE MARIA CURS 2010‐2011 

CONCEPTE INGRES DESPESA SALDO 

Remanent curs 09/10     5.833,49 € 

Inversió escola (*)   4.270,17 € 1.563,32 € 

Quotes AMPA 6.974,00 €   8.537,32 € 

Quotes AMPA retornades banc   555,00 € 7.982,32 € 

Castanyada   300,00 € 7.682,32 € 

Verge Nena   324,46 € 7.357,86 € 

 Nadal   155,44 € 7.202,42 € 

Loteria 2.875,00 € 3.800,00 € 6.277,42 € 

Rúa 511,00 € 455,00 € 6.333,42 € 

Subvencions Ajuntament 411,40 €   6.744,82 € 

Factures DINA-12   154,05 € 6.590,77 € 

Orles   364,02 € 6.226,75 € 

Roda Llibres (dins DINA-12)     6.226,75 € 

Basquet 2.570,00 € 1.900,00 € 6.896,75 € 

SENFO (activitats no cobertes)   3.492,10 € 3.404,65 € 

Subvencions Generalitat 1.589,00 €   4.993,65 € 

Armari AMPA   314,27 € 4.679,38 € 

Sopar fi de curs 854,94 € 423,00 € 5.111,32 € 

Caixa Penedès 0,51 € 237,88 € 4.873,95 € 

Protecció de dades   413,00 € 4.460,95 € 

Partides curs anterior (**)   1.676,07 € 2.784,88 € 

Varis    35,73 € 2.749,15 € 

TOTALS 15.785,85 € 18.870,19 € 2.749,15 € 

(*) Teatre, Gimnàs, Magatzem Gimnàs 

(**) Pagament factures ordinadors curs anterior 


