
            Castellvell del Camp, 10 d’octubre de 2018 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA DEL CEIP STA. ANNA  

 

Hora d’inici: 20h 

Hora finalització : 21’15h 

Lloc: Biblioteca de l’escola 

Assistents: Bartomeu Castellano, President; Karen Cuevas, vicepresidenta; Anna 
Panisello, secretària; Jordi Barenys, tresorer; Pere Bonet, tresorer. 

Com a vocals de diferents comissions: Anna Roig, Meritxell Tomàs, Patricia Romera, 
Sara Barriach, Saida López, Gemma Prats. 

Assisteixen aproximadament unes 20 famílies a l’assemblea. 

 

1. Balanç econòmic del curs passat. 
 
L’estat actual dels comptes és positiu. S’informa als presents mitjançant 
document, de l’estat actual dels comptes. 
 
S’explica que s’ha reactivat la WEB de l’AMPA i que un dels nous apartats serà 
l’estat de comptes per assolir major transparència. 
 
Gràcies al bon estat dels comptes, comentem que s’ha pogut assumir una nova 
monitora de menjador, la qual és necessària per baixar la ràtio d’alumnes per 
monitora que creiem que era massa elevat. 
 
S’informa també de la necessitat de canviar el rentaplats de la cuina, el qual ja 
porta diverses reparacions. S’ensenya un pressupost, el qual ascendeix a uns 
4500€. En aquest punt hi ha un assistent que pregunta si hem mirat més 
pressupostos i aclarim que només és un primer pressupost i se n’han de mirar 
d’altres. Aprofitem  per demanar que si algú sap d’algun lloc on poder anar 
demanar pressupost, estem oberts a totes les propostes. 
 
Es parla de les extraescolars, on una de les vocals de la comissió 
d’extraescolars comenta que totes les extraescolars s’han pogut dur a terme. 

 

2. Objectius per aquest any. 

Es debat sobre la proposta que vol dur a terme l’AMPA de portar l’institut a 
l’escola. Es comenta que és un objectiu que encara ha de madurar i que en el 
proper consell escolar es posarà sobre la taula. 

Es parla dels diumenges en família. S’explica que l’AMPA creu que pot ser una 
manera d’apropar l’escola a les famílies.  



 

 

3. Torn obert de paraula. 
 

Una assistent comenta si l’AMPA pot fomentar que durant el pati els nens no 
centralitzin el joc només al futbol, sinó que juguin a d’altres coses com ara la 
xarranca, pintar... En aquest punt, s’aclareix que l’hora del pati no és 
competència de l’AMPA. S’explica que a l’hora d’esbarjo del menjador l’AMPA 
ja ha gestionat els temps. S’ha reduït el futbol a un cop a la setmana. 

Una assistent pregunta pel tema de la jornada intensiva. Es comenta que és un 
tema que per dur-lo a terme cal seguir molts passos, i de moment està a l’aire. 

Sobre el nou decret del departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya on es vol treure la gestió dels menjadors a l’AMPA es comenta que 
no se sap com acabarà i que de moment no està implantat. Des de la FaPaC 
informen que es lluitarà per a que no s’implanti el nou decret. 

 

Un dels assistents pregunta perquè els nens de P4 no fan migdiada. Es respon 
que no és competència de l’AMPA, igualment s’ofereix la possibilitat, si es vol, 
de poder parlar amb l’escola. 

 

S’explica com quedaran distribuïdes les festes per cursos, és a dir, quin curs 
quedarà encarregat de la col.laboració de cada festa. 

 

 I sense més assumptes que tractar, estenc acta. 

 

 

 Bartomeu Castellano      Anna Panisello 

 President       Secretària 

 


