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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA DEL CEIP J.M. JUJOL 
 
 
Lloc: CEIP J.M. Jujol 
Data:  15 d’octubre de 2009 
Hora: 19.15. 
Número total d’assistents: 23 persones. 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
 
En començar la sessió, la presidenta de l’AMPA Isabel Surís dóna explicacions 
als presents sobre l’assemblea i el seu funcionament. 
 
Balanç econòmic 2008/2009: 
 
David Craven exposa la seva incorporació com a tresorer interí i explica com 
s’ha fet el balanç econòmic i com s’han d’interpretar les diferents xifres que hi 
apareixen. També explica que el balanç és bàsicament un recull on queden 
reflectits els ingressos i les despeses de l’AMPA durant els 12 mesos que van 
des de l’1 de setembre de 2008 al 31 d’agost de 2009. 
 
Es vota i s’aprova per unanimitat el balanç. 
 
A continuació es presenta el pressupost per al curs 2009/2010. 
 
Sílvia demana un augment de la previsió de pressupost pel curs 2009/2010 per 
la comissió de festes donat que s’hi ha incorporat la festa d’acollida en el 
mateix epígraf. 
 
Martí Flò, vicepresident de l’AMPA, argumenta que degut a la crisi les 
subvencions són més minses i que, per tant, cal ajustar bé els pressupostos. A 
banda, comenta que s’ha fet un càlcul de les festes anuals i, en principi, ja n’hi 
hauria d’haver prou.  En el mateix sentit, Raquel Calveras, responsable de 
tramitar les subvencions, explica que la subvenció d’extra escolars d’aquest 
any encara no ha arribat i que, efectivament, sembla que l’any vinent hi ha 
possibilitats de que aquesta es pugui reduir. També explica als presents que hi 
ha subvencions per any natural i d’altres que són per curs escolar, per la qual 
cosa els ingressos no coincideixen sempre en el temps respecte de les 
despeses necessàries. 
 
Es vota i s’aprova per unanimitat el pressupost. 
 
 
Memòria d’activitats 2008/2009: 
 
Martí Flò explica l’organigrama de l’AMPA i cadascuna de les comissions i 
subcomissions (per exemple Pla d’Entorn i Agenda escolar). 
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Recorda també als pares i mares que l’AMPA necessita més voluntaris, tant per 
col·laborar en les diverses comissions, com per feines puntuals. Isabel Surís 
explica la bona relació existent entre l’AMPA i la direcció de l’Escola. 
 
S’exposa la memòria d’activitats i com s’ha confeccionat. 
 
Es proposa fer més difusió de l’AMPA a través dels delegats de curs i reactivar 
les reunions de delegats amb la directora de l’escola i de l’AMPA. Isabel Surís 
parlarà amb Beatriz Rosal per canalitzar la proposta. 
 
Isabel Llasat proposa fer una llista de correu per facilitar la comunicació entre 
els membres de les diverses comissions. 
 
Martí Flò explica el procés de la creació de la nova web de l’escola i tot el 
procés que s’ha seguit fins arribar a la seva inauguració aquest setembre. La 
comissió de web i la de difusió de l’AMPA han col·laborat en la gestació i 
desenvolupament de la pàgina. També explica que la nova web incorpora 
diversos blocs (ed. Infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior) perquè 
d’aquesta manera es facilita la comunicació amb els pares i el coneixement de 
les activitats diàries que realitzen els seus fills. 
 
L’apartat de l’AMPA a la nova web no està complet. Falta incorporar totes les 
comissions i els diversos projectes en que participa l’AMPA. S’anirà fent al llarg 
d’aquest curs. També es pretén incorporar un nou bloc de l’AMPA. 
 
Es vota i s’aprova per unanimitat la memòria d’activitats. 
 
 
Altres: 
 
Isabel Surís demana que cada comissió triï un interlocutor per agilitzar la 
comunicació Junta-Comissions. 
 
S’acorda fer una junta oberta amb els representants de cada comissió el proper 
dimarts 3 de novembre a les 17.15 per parlar dels projectes de cara el curs 
2009/2010. 
 
La junta explica que properament s’ha de reunir amb el regidor de districte i que 
un dels temes que es tractaran serà el futur de la Riera de Sant Miquel. 
 
Sílvia (Festes i Agenda 21) demana voluntaris per anar a les reunions 
d’Agenda 21, doncs se celebren a les 19.00 hores i ella no hi pot anar. 
 
A les 20 h 40' es va donar per acabada l’Assemblea General Ordinària de 
l’AMPA Josep Maria Jujol corresponent a 2009. 
 
I perquè així consti es signa a Barcelona, el dijous 15 d’octubre de 2009. 
 
 
La Presidenta       La Secretària 


