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ACTA DE LA 2na ASSEMBLEA DEL CURS 2018/2018 DE L’AMPA DE 

L’ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ CELEBRADA EL DIMECRES 20 DE MARÇ DE 

2019 

 

A la ciutat de Mataró, a les 20:00 hores del dia 20 de març del 2019, s’han reunit en 

assemblea prèvia convocatòria degudament tramesa, els representants de la Junta i de les 

famílies membres de l’AMPA de l’escola Montserrat Solà, per assistir a la segona reunió 

d’AMPA del curs 2018/2019 amb el següent ordre del dia: 

 

1. Benvinguda 

2. Notificacions de l’equip directiu 

3. Tresoreria 

3.1. Tancament i balanç comptes curs 2017/18. 

3.2. Aprovació pressupostos del curs 2018/19. 

4. Resultats dels Pressupostos Participatius. 

5. Propostes i notificacions de les comissions. 

6. Altres temes sobrevinguts. 

7. Precs i preguntes. 

 

Assistents: 

 

President: Isaac Treviño (P5 i 3erA)  

Vicepresidència: Ferran Aragó (P5 - Pomera, 3r B i 6è B)  

Tresorera: Anna Soteras (Pomera i 3er)  

Secretària: Clara Rosa (P4 – Cirerer, 1er Havana i 5è C)  

Equip directiu: Encarni Prados (Directora), Dani Àlvarez (P4, 2n – Cap d’Estudis Equip directiu) 

I membres de les famílies:  
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Jordi Tarradellas (P4 Pomera, 3r B i 5è B – membre de la comissió de pressupostos), Andreu 

Beneit (3r A i 5è C), Margarita Serra (5èB), José Luis Ruiz (P4 Magraner), Kristina Arcas (P4 

Cirerer), Hèlia Costa (P4 Ametller), Xavier Plaza (P5, 2n), Cristina Gil (P4 Pomera – cohesió), 

Laia Comas (P4 - Cirerer i Mandariner), Oriol Rodriguez (P3 - Cirerer i Olivera ), Marta 

Cusachs (Pomera), Rocío Navarro (P3 Olivera i P4 Mandariner), Alba Canal (P3 Ametller 

i Olivera, 2r i 4rt). 

 

1. Aprovació Acta anterior. 

 

2. Benvinguda.  

 

Agraïments assistència de l'equip directiu. Plantejament de missatge a les famílies per 

fer saber la importància de l'assemblea ja que l'afluència ha sigut molt baixa. 13 pares i 

mares, 4 membres de la Junta i 2 representants de l’equip directiu. 

 

3. Notificacions equip directiu. 

 

Amb l’inici de les preinscripcions el 29 març, el proper 26 de març se celebra la jornada 

de portes obertes. Petició d’assistència de l’Isaac Treviño a la presentació de projecte de 

famílies. 

Petició que un grup de famílies organitzi berenar el dia de portes obertes o acció 

d'acollida de les famílies als assistents. 

Proposta de millora: que alumnes de 6è puguin participar també a la trobada. 

 

Participació alumnes: fa tres anys que l'escola és escola mediadora. Petits i mitjans 

treballen com resoldre conflictes amb el projecte de la bossa d'en paus.  

A 3r deixa de funcionar el recurs de l'ós de peluix. A partir de 4rt s’implanta la mediació 

entre iguals. Un grup de nens i nenes de l'escola que s'han format i han fet un curs de 4 

hores i fan la mediació entre iguals. Actualment hi ha 22 mediadors de 4rt a 6è. 
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Projecte sobre sostenibilitat als grups de 5è. De manera espontània, després d’haver 

treballat la iniciativa de la Greta Thunberg, van fer manifestació el divendres 15 de març. 

Arrel d’aquesta acció espontània, és va acordar regularitzar-ho i fer una acció cada 

divendres al Pati obert. 

 

Grup de delegats: són nens de 3r a 6è un cop al mes reunió amb l'Encarni. La funció és 

preservar i vetllar per les instal·lacions de l'escola. Ha sorgit la proposta de fer jocs 

alternatius al pati. Es crearà un espai de joc tranquil al vestíbul i a la sala de 

psicomotricitat es farà un espai de ball i coreografia, gràcies a la proposta de 

pressupostos participatius que va ser aprovada. 

 

Inauguració de l'hort el dissabte 16 de març. Hi van assistir poques famílies, però van 

gaudir de les activitats i la inauguració. Un privilegi d'espai i un orgull poder tirar-lo 

endavant. Valoració molt positiva d’aquesta iniciativa. 

 

L’escola s’ha presentat als Premis Baldiri Reixac. Reconeixement a centres amb 

pedagogies transformadores, projecte d'art i mirada cap a la llengua i cultura catalana. 

L’escola ha presentat el projecte d'art. S'ha superat la primera fase. Si se supera la 

següent, dos membres del jurat vindran a visitar l'escola. El premi son 3000€ i un 

seminari de la pedagogia de les arts. 

 

Projecte d'art:  

El procés més important que no la mostra.  

S’estan treballant diferents projectes. 

Projectes pròpiament de ciutat: el Musiquetes a 1r. El projecte de flabiols a 4rt i 5è. 

A 5è el PING PONG en col·laboració amb el MAC de Mataró 

A 4rt també s’està portant a terme un projecte similar al ping pong. 

A 6è es realitza l’Anima't del MAC. A final de curs es fan les projeccions stop motion a 

Can Palauet. 
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 A nivell pròpiament d’escola se celebren el Dia de la dansa, del teatre, de la música. 

A 2n es fa el Bon Profit, projecte de llarga trajectòria i interdisciplinari. 

A 4rt i 5è La història de Mataró. 

A Petits, a través d'una proposta d'un grup de musica s'ha treballat diferents cançons i 

es farà concert amb els músics. 

 

S'ha tret l'enllaç als vídeos de youtube per tema drets imatge i privacitat dels menors. 

S'ha de treballar des de l'escola per fer-ho de manera endreçada. 

 

Cal centralitzar tota la informació que s’ha anar penjant i fer una acció conjunta amb 

intranet o de la manera que es decideixi més adient. 

 

4. Tresoreria 

 

Resum curs anterior.  

Aquest any ha estat l’any d’inflexió i deixem d’ingressar i invertim amb pressupostos 

participatius 

A 31 d’agost de 2017, 3000€. A 31 agost de 2018 48.000€ 

Saldo negatiu -14.000 

Cal tenir en compte que al menjador fa molt de temps que no hi ha gran inversió ja que 

no s'espatlla res. S'ha demanat a la Rosó que faci inventari per tenir previsió de despeses 

futures. 

Cada cop que es compra un tiquet, els 0,20 cèntims son per l’AMPA, per donar sortida a 

aquest tipus de despeses.  

A Extraescolars s’ha ajustat molt el balanç. Quotes - salaris – nòmines -assegurances – 

gestoria – contractes. 

A Recursos,  molts ingressos però molta despesa. 

A Festes molta despesa i pocs ingressos. 

 

Balanç total 6000€ després d’abonar les beques menjador. 
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Hem baixat 14.000€ i hem de tenir clar que és un èxit. El muntant de diners que tenim 

ha d’anar sortint de manera ordenada. 

El proper curs cal seguir amb els pressupostos participatius. 

Estem seguint el mandat de l’assemblea de descapitalitzar-nos però de manera 

responsable, participativa. 

Objectiu un cop descapitalitzats: uns comptes d’AMPA equilibrats. Anar tancant els 

futurs anys amb balanç 0. Sempre amb un coixí de 15.000 -20.000€ per la gestió de les 

beques menjador i casals. 

Objectiu d’arribar a tancar anys a 0 i el romanent cap a pressupostos participatius. 

Aprovem el tancament de tresoreria del passat curs.  

Votació: 

SI: 15 

NO: 0 

Abstenció: 2 

 

5. Resultats Pressupostos Participatius 

 

Som a l'etapa 6 dels pressupostos, l’etapa 5 va ser la votació. Avui s'ha de ratificar els 

resultats. 

La participació de les famílies va ser del 35,5%. Pot semblar baix, però és un bon nivell 

de participació. A tall d’exemple, a les votacions al Consell escolar s'arriba a un 13% i 

som l'escola de Mataró on més participació hi ha. 

En comparativa als Pressupostos Participatius de ciutat la participació és d'un 1,6%. 

La participació de docents i PAS va ser d’un 63,2% havent-hi jornada de vaga, prou èxit. 

Molt bona participació de Kaliu amb un 75%. 

 

Les dues propostes d'infants han estat acceptades prèvia votació. 

En base a les bases han entrat els estors, l’app i el projector de l’aula de l’Olivera. 
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Ja que hi ha un salt d’11.000€  a 17.000€ es sobrepassa el marge de 1500€ que es va 

decidir deixar per valorar si entrava una última proposta. 

En Jordi Tarradellas va proposar dividir propostes grans i propostes petites de fins a 

6.000€ i de més de 6000€ de cara la 2na edició dels pressupostos participatius. Es 

debatrà a la 3ra assemblea.  

 

L’Isaac ens explica situació i valoració de diferents Apps que s’han valorat per la proposta 

d’APP de tiquets de menjador. 

 

Edugestió que els hi van presentar a l'equip docent que te mes servei que no només el 

tiquet menjador sinó també gestió comunicativa de l'escola. 

A nivell comunicatiu està molt bé, però tema menjador no el soluciona. Té un cost de  

1000€ d’implantació. 

 

TPVescola: La gestió de tiquets està molt bé. El principal problema és que cobra un 2% 

per gestió d’operació. 

 

Angeleta Ferrer: complicada per l’ús codi QR. 

 

Desenvolupar-la nosaltres: sorgeix el problema de manteniment. 

 

Ieduca: no va agradar. 

 

Finalment s’ha decidit que prendre una decisió precipitada i contractar una app sense 

tenir la certesa de que cobreix totes les necessitats és un risc. S’ha decidit fer un pas 

enrere i buscar un proveïdor que cobreixi totes les necessitats.  

L'Encarni va suggerir fer un contacte amb estudiants del Tecnocampus de Mataró. 

Properament es farà reunió amb ells. 

 

Així la proposta queda exclosa per l'assumpció de l'errada.  
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Amb aquesta exclusió pot entrar la proposta dels terres de vinil però la suma puja 

16.080€ 

 

Es plantegen diferents escenaris. Fer un vinil, així es redueix la despesa i entra dins 

la xifra inicial. Fer els dos, però se supera de molt la xifra marcada per als 

pressupostos, o que no entre la proposta. Finalment es decideix votar: 

Assegurem 1 vinil i si quadren les xifres a 15.000€ entren els 2? 

Votació 

SI 16 

NO 0 

 

 

6. Propostes i notificacions de les comissions 

 

Els membres de la comissió de Gegantons excusen la presència i demanen renovació a 

la comissió. Es farà crida via whatsapp per renovar la comissió. 

 

Menjador: canvi de membres de la comissió. Entren Cristina Arcas, JoseLuis Ruiz, i es 

manté Cristina Ibañez. Es vol donar impuls al producte de proximitat. 

 

Colònies en Família: èxit d’organització. 

 

Comissió de Cohesió: Cristina Gil. Posar èmfasis en la figura del referent d'aula. Es farà 

un document explicant què és un referent aula.  

Proposta de contacte amb referents que es mantenen per poder parlar de com funciona, 

que si que no.  

Festa benvinguda fer-la comptant amb la participació dels alumnes de 5è i 6è, més 

participativa i sense contractació externa. 
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A nivell de Mataró es fa trobada trimestral d'escoles que treballen la cohesió. Proposta 

de fer el cafè d'escola un cop al mes per fomentar la interculturalitat. Cada mes escollir 

un tema. Fer crida via whatsapp per afegir membres a la comissió de cohesió. 

 

Comissió de Tresoreria: Anna Soteras, Alba i Cristina Ibañez. L’Anna Soteras demana 

relleu.  

 

7. Altres temes sobrevinguts 

 

Ja s’ha encarregat el punt de llibre que l’AMPA regala per Sant Jordi. 

 

Des de l'assemblea donem suport a la gestió de les xarxes socials. Proposta de 

community manager conjunt escola/AMPA amb manual d'us conjunt. L’Assemblea 

considera important  que l’escola estigui present a les xarxes socials, sempre amb unes 

normes i un objectiu molt clar i delimitat.  

S’aprova la proposta de creació d’un compte d’instagram que haurà de ser consensuat 

amb l’equip docent. S’aprova que, per part de l’AMPA, el gestioni l’Oriol Rodríguez.  

 

8. Precs i preguntes 

 

22:40h finalitza l’assemblea 

 

 

          La secretària 
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