
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 

L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 

DEL COL·LEGI SANTA ANNA DE LLEIDA 

 

 

 

 

A Lleida, el 19 de febrer de 2013, quan són les sis i vuit minuts  del vespre, es 

comença l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares 

d’alumnes, prèviament convocats en legal forma, a la seu del Col·legi Santa Anna 

de Lleida amb els següents punts de l’Ordre del Dia: 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2 . Memòria d’activitats del curs 2011-12 

3. Aprovació del balanç de l’exercici 2011-12 

4. Pressupostos despeses exercici 2012-13 

5. Renovació i elecció de nous membres de la Junta de l’AMPA 

6. Precs i preguntes. 

 

La Presidenta de la Junta, la senyora Meritxell Muñoz, dóna la benvinguda i 

presenta els membres de Junta assistents a l’única persona que no pertany a la 

mateixa.   

Es passa a desenvolupar conjuntament els punts 2 i 3 per part de la presidenta 

(Meritxell Muñoz) i tresorera (Montse Irun) i es dóna el vist-i-plau a l’exercici: 

 

- Activitats extraescolars: es recorda que legalment, segons els 

assessors de l’escola, l’any econòmic correspon a l’any natural de l’1 

de gener al 31 de desembre i no a l’any escolar. Per tant aquest el 

resum econòmic s’ha d’observar amb cura perquè hi ha els ingressos 

d’aquest curs però no totes les despeses que haurem de fer front 

durant el curs.  El que si es fa des de tresoreria és vetllar per què no 

hagi desajust entre ingressos i despeses previstos.  

En les activitats extraescolars no sempre es respecta el mínim 

d’alumnes per a que l’activitat sigui viable econòmicament. Es valoren 

altres criteris, com possibles respostes posteriors, etc 

- Llibres: els pares/mares encomanen i compren els llibres a l’AMPA. 

Les famílies tenen un estalvi d’un 15 % del cost total en llibreria i 

l’AMPA rep una part del benefici que destinen a cobrir d’altres 

depeses. Tot i que la despesa als dos primers cursos de primària és 

molt alta , els pares continuen utilitzant aquest servei. La mare 

assistent explica  que són cars per la edat que tenen els nens. 

Especialment el de Medi. Se li explica que des de l’AMPA s’ha 

explicat a la Cap d’estudis per tenir-ho en compte per nous cursos. 

També pren nota la directora del col·legi Sra Cristina Miró. 



- Es puntualitza que en aquest curs no ha hagut cap problema en el 

lliurament dels llibres a l’inic de curs. Tots els/les alumnes que 

havien seguit correctament els requisits els tenien a la taula el 

primer dia de classe. 

-  Trobada: és el que les famílies coneixen més i és un dia de germanor. 

En aquest cas els ingressos són simbòlics respecte les despeses que 

hi ha. La Junta actual ha treballat amb l’objectiu d’anar reduint 

despeses. Gairebé a la meitat. Es respon a la pregunta sobre la 

participació: enguany al voltant de 300 persones. 

- Acollida: La despesa va dirigida al pagament de les monitores i 

material per a les diferents activitats. Contemplava dues franges 

horàries: 2/4 de 8 a 9 i 8 a 9h. Però a partír de gener també s’ha 

establert de 2/4 de 9 a 9h atenent a suggeriments de les famílies. 

Afegir la dada positiva que aquest curs s’ha apuntat més gent a 

l’acollida que durant el curs anterior.  

- Biblioteca: va començar ja fa dos cursos i aquest any l’AMPA 

continua pagant al professor que està a la biblioteca fent el control 

del servei de préstec. Són dos dies a la setmana, dilluns i dijous, de 

17:30 a 18:30.  És un projecte de l’escola i l’AMPA només col·labora.  

- Subvencions: Montse Irun diu que hauríem de trobar un nom més 

adient per aquesta partida. Sota aquest concepte l’AMPA col·labora 

en excursions, albatros, English day, material llar, mare Ràfols, 

Nadal de la llar i Infantil, acomiadament de 4rt d’ESO, jocs florals. 

La major part de la despesa d’aquest bloc es concentra en la part de 

les excursions que subvenciona l’AMPA a les famílies que són sòcies. 

Cristina Miró apunta que és, en aquest darrer punt, on queda més 

evident l’aportació de l’AMPA i valora la dedicació dels diferents 

membres de l’AMPA. 

- Funcionament AMPA: inclou la quota que paguem per està inscrits a la 

FAMPAEC, la gestoria, hisenda, fotocòpies, registre dels estatuts, 

campanya joguines, armari solidari... 

- D’altres despeses: s’ajuda a l’escola invertint en material  i també es 

fa el copagament amb l’escola del servei que ofereix el gabinet 

psicopedagògic, el qual cada vegada es necessita més.  

 

- Futur: dos projectes: intercanvi de roba i grup de música.  S’ha de 

millorar l’acústica del gimnàs. 

 

4- Pressupost per l’any 2012/13. La tresorera explica que el nombre de socis 

es van reduint a l’ESO. Els que més aporten són els alumnes de la llar tot i 

que la llar resulta més cara que altres cursos, com apunta Cristina Miró. Es 

presenta i s’aprova el pressupost pel curs 2012/13 amb previsió que pot 

haver una disminució d’ingressos respecte a l’augment de despeses, per 

l’encariment dels preus en general. El 80% de les famílies paguen l’AMPA. 



5.- No hi ha candidats per a nous membres de Junta.  No hi és la persona que 

ho va sol·licitar, que a més, no estava al corrent de pagament de la quota. Per la 

qual cosa es decideix que no haurà canvis en els membres de la Junta per aquest 

curs, tot i que causaven baixa Oscar Fernández, Dolors del Cura i Jordi Banyeres.  

La resta de membres de la Junta entenen que la dedicació d’aquestes persones 

serà puntualment per la seva bona voluntat. 

 

6.- Precs i preguntes. 

Mª José Vallina diu que hi ha queixes sobre el nivell d’anglès per estudiar una 

matèria en aquesta llengua. S’estableix un debat. 

 

També diu que les grades del pati de Sant Anastasi són perilloses. La presidenta 

de l’AMPA explica que :  

o Està prohibit pujar a les grades 

o El muro extern està vallat 

o Ja fa tres anys que es reclama a la Generalitat, propietària del pati, que 

posi una valla i s’ocupi de netejar. Des de l’AMPA es tornarà a mirar com 

està aquest tema. 

I pregunta per la compactació de l’horari durant la darrera setmana de curs. A què 

es deu i se li contesta que el professorat expressa que com que fa calor són temps 

de poc rendiment escolar. Des de l’AMPA es pensa que potser es podria oferir 

acollida o similar , de la mateixa manera que s’organitza el casal d’estiu. 

 

I sense més temes a tractar, es clou la sessió quan són 3/4 de vuit del vespre. 

 

Teresa Aniz Montes 

Secretària en funcions 

 


