
 
 
ACTA DE L’ASSAMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D’ALUMNES DEL COL∙LEGI SANTA ANNA DE LLEIDA 

 
Data: 27 de febrer de 2014 
Horari: 18:00 h. 
Lloc: Sala de reunions 
 
Un cop reunits per l'Assemblea es tracten els següents punts: 
 
1.-Aprovació de l'Acta de l' Assemblea anterior: 
 

Un cop feta la presentació dels membres de l'A.M.P.A., es recorda als socis que 
l'acta està penjada a la web de l'A.M.P.A des del 04-02-14. Hi ha la memòria de les 
activitats 2012-2013, i els balanços del 2013.  Es dona per aprovada l'acta del 
2013. 

 
 
2.  Aprovació de la liquidació econòmica de l’any 2013 i del pressupost 2014 : 
 

Montse Irun comenta que enguany la comptabilitat ja queda regularitzada a l'any 
natural (del gener al desembre).  
Es llisten els ingressos i les despeses de l’any 2013 i es fa balanç de l’any. 
Seguidament es detallen els pressupostos pel 2014 que no varien respecte a l'any 
2013 ja que es considera que els ingressos i despeses seran similars. La quato anual 
per família continuarà sent de 50 €. 

 
3. Informació de les activitats que fa l'A.M.P.A.: 
 

Aprofitant que hi ha pares nous a l'Assemblea s'explica la participació de 
l'A.M.P.A. a l'escola: acollida matinal, servei de biblioteca: dimarts i dijous fins a 
les 18.15h., extraescolars, esplai Albatros, Grup de joves (ESO), Casal d'estiu, 
English day, xerrades de la llar (internet, bolquers, rebequeries...etc.), dia de Mª 
Rafols, ajut excursions, servei dels llibres a principis de curs, pica pica de les 
orles, els regals dels jocs florals, quota F.A.M.P.A.E., recollida de joguines, 
recollida roba, trobada anual pares-escola, subvenció material escola (pissarres 
digitals) 
 



Es comenta que per alguns pares hi ha desconeixement de tot el que fa l'A.M.P.A., i 
es recorda que fa temps enrere es feia un tríptic informatiu per tots els pares. 
S'opina sobre la manera de fer-ho saber per aconseguir així més socis tot i tenir 
un % bastant elevat. Del total alumnes 650-700, tenim 400 socis de l'A.M.P.A.  I 
sembla que el sector menys participatiu és el de l'E.S.O. 
 
Es planteja l'opció de fer un link per poder penjar la info de l'A.M.P.A., i es deixa 
com possible tema a tractar en  pròximes reunions. 
 
A través de l'A.M.P.A. les famílies fan arribar les seves queixes o idees per 
millorar. L'A.M.P.A. les fa arribar a la direcció de l'escola. 

 
 
4. Elecció de nous membres de la Junta  
 

Finalment es passa a l'elecció dels nous membres de l'A.M.P.A. Hi ha quatre 
vacants, de les quals queden tres cobertes  pels següents pares: 

 
Melania Bulete, Alex Fargues  i Mª Asuncion Pulido. 
 

Sense precs ni preguntes, s’aixeca la reunió a les 19.45 h.  
 
  
Meritxell Muñoz    Montse Solanes                                
Presidenta    Secretària 
 
 
 


