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ACTA DE REUNIÓ 

Resum de l’acta de la reunió interna de l’Ampa del Col·legi  Immaculada Concepció de 

Barcelona corresponent al dia 17 de Setembre  del 2012.

Assistents : Ignasi Moliné, Erika Budria, Xavier Sallés, Carlos Fornos, Isabel Vilà, Josep Mª 

Puigdevall i Laura García.

1.- Sol·licitud d’incorporació d’un nou membre

S’informa oficialment de la baixa de l’AMPA de la Mireia Colomer i la incorporació a la 

Junta del Josep Mª Puigdevall.

2.- Elecció de càrrecs vacants

Arrel  dels  últims  canvis,  s’escolleixen  els  càrrecs  vacants  de  la  Junta  i  es  fa  una 

reestructuració dels càrrecs escollits en l’última reunió interna:

President: Ignasi Moliné

Vicepresident: Erika Budria

Secretari: Laura García

Sub- secretari: Xavi Sallés
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Tresorer: Ingrid de la Rosa

Vice – Tresorer:   Josep Mª Puigdevall 

3. Avançaments

El President informa a la Junta del primer contacte “informal” entre l’AMPA i la titularitat de 

l’escola. En aquest primer contacte dut a terme durant la primera setmana de Setembre el 

president  comunica a l’escola els càrrecs escollits a la última reunió i  la possibilitat  de 

noves incorporacions i elecció dels càrrecs vacants.

També,  durant  aquest  primer  contacte,  l’Albert  Carreño  (responsable  de  les  activitats 

extraescolars) informa al president de les activitats extraescolars que s’ofereixen a l’escola, 

dels canvis respecte al curs anterior i  facilita un dossier informatiu amb el detall de les 

mateixes.

Un cop facilitada aquesta informació, la Junta de l’AMPA estableix com a possible nova 

data  de  reunió  ESCOLA –  AMPA el  proper  dimarts  25  de  setembre.  El  President  ho 

comunicarà a la titularitat del centre per rebre la seva conformitat. En aquesta convocatòria 

es traslladarà la importància de l’assistència de la Direcció i els responsables de EI, EA i  

ES.

4. Relació escola – AMPA

El Xavi Sallés informa del passos que s’ha de portar a terme per treballar en la creació d’un 

domini i hospedatge de la web de l’AMPA a un lloc gratuït.

Durant  les  properes  setmanes  es  treballarà,  amb  el  consentiment  del  president,  per 

avançar en el  tema i  poder començar a publicar informació i  entre comunicacions a la 

comunitat escolar.

El mateix equip de treball consultarà l’actual proveïdor amb la intenció de donar de baixa 

els serveis que l’AMPA està pagant anualment sense fer ús d’ells.
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5. Llibres

El Carlos Fornós informa a la Junta dels contactes establerts amb diferents proveïdors i les 

diverses opcions que ofereixen cadascú d’ells. Cal dir que aquestes no son fiables sense el 

llistat de llibres definitius per la qual cosa es facilitarà el llistat de llibres del curs escolar per 

obtenir una proposta tancada.

Es decideix optar per un proposta que inclogui la participació de l’escola oferint un sobre 

descompte + finançament (opcional) a les famílies. Sota aquesta premissa es traslladarà a 

l’escola en la propera reunió la necessitat de treballar conjuntament per oferir a les famílies 

opcions més econòmiques.

6. Menjador

Continua palesa la necessitat de poder accedir al menjador tal i com va informar l’anterior 

Junta a l’escola. No obstant queda de manifesta també que la preocupació traslladada a 

l’escola no només resideix en la qualitat del menjar ofert sinó també en el tracte rebut, 

neteja, etc  durant l’hora del menjador.

Es creu necessari també disposar de la figura del Delegat per obtenir feedbacks de les 

famílies.

7. Día de la Família: 

Els membres de la Junta buscaran opcions per informar a la propera reunió. Les opcions 

han de oferir activitats per l’alumnat de totes les edats i oferir alternatives en cas que el 

temps no acompanyi.

Es tanca el proper 25 de novembre com a data per a celebració del dia en família.

Previ  a  la  finalització  de  la  reunió,  Joan  Ignasi  Moline  trasllada  la  necessitat  de  ser 

presents a les reunions d’inici de curs d’EI, EP i ES amb la finalitat de donar a conèixer les 

tasques de l’AMPA i buscar nova representació de famílies d’EP i ES.
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Es dona per tancada la reunió a les deu de la nit.

A Barcelona, a 20 de Setembre de 2012
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