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ACTA   ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  DE L’AMPA  DEL 

COL·LEGI IMMACULADA  CONCEPCIÓ 
 

 

Acta de L’Assemblea General Ordinària de l’AMPA del Col·legi Immaculada Concepció 
de Barcelona celebrada el dia 31  de maig del 2018 a la sala d’audiovisuals de l’escola. 
 
Hi assisteixen 9 membres de la Junta actual de l’AMPA i 1 una mare de l’escola.  
 
A les 18,45 h es dóna per iniciada l’Assemblea. 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

1. Revisar i aprovar l’Acta reunió de 26 d’abril. Valorar resolució dels diferents 
reptes assumits. 
 
2. Presentació i aprovació, si escau, del Pla d’Activitats i Pressupost Econòmic per 
2017. Apunts sobre la previsió econòmica del 2018. 
 
3. Comissió de menjador. Exposició, presentació d'aportacions i resultats. 
 
4. Comissió de comunicació. Exposició, presentació d'aportacions i resultats. 
 
5. Presentació de noves candidatures. Ratificació de la Junta Directiva i/o 
renovació d’aquesta. 
 
6. Preguntes i suggeriments. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
- El president obre la sessió donant per aprovada l’acta del passat 26 d’abril, així  
com fent una valoració positiva respecte als reptes assumits per aquest curs 2017/ 
2018: 

 Captació de LOPD en un 85% de les famílies i creació de la base de dades. 
 Realització d’activitats com el Dia de la Immaculada amb 430 assistents, Màgic 

Line amb 120 participants i recaptació de diners per donar a Sant Joan de Déu, 
Dia de l’Esport amb l’entrega de samarretes, medalles i finançament de les 
activitats de Can Dragó, Canal Olímpic, Bosc Urbà i Escola de Vela, obsequis 
pels nens del festival infantil. 

 I altres activitats com la compra de material de joc pels nens d’infantil, xerrada 
d’alimentació saludable per als pares, i reciclatges de llibres.   
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− Montse Llesuy com a tresorera de la junta actual,  fa un petit resum dels comptes 
anuals de l’any 2017 i el pressupost 2018. Ens fa un resum dels ingressos i despeses 
realitzades durant el 2017, on s’indica un excedent previst al pressupost 2018 per un 
import de 3.849,93.-€ (Adjuntem còpia dels CCAA). 

   
− Helena Serra com a membre de la comissió de menjador ens parla dels diferents 

aspectes d’actuació realitzats, de les millores aconseguides a nivell nutricional com: 
d’introducció de nous plat de verdures,  nova composició del pícnic per les sortides, 
millorar en la qualitat i varietat de peixos, bufet d’amanides per a ESO, més 
presència de llegums en detriment de carn de vermella, entre altres.... També ens 
parla d’altres millores aconseguides com: determinació de menú de contingències i 
xerrades alimentàries per les famílies i d’altres propostes en procés. 

 
- Maria Puig com a membre de la comissió de comunicació, en comenta que aquest 

curs per tal de fer conèixer les  funcions i diferents activitats de l’AMPA: 
 

 S’ha actualitzat i millorat la web de l’AMPA 
 S’ha creat un nou mitjà de comunicació amb Telegram on no només s’informa 

de temes de l’AMPA, sinó també de l’escola. 
 S’ha aconseguit mitjançant als grups de WhastApp dels delegats de curs, 

informar de notícies i d’altres notificacions de l’AMPA. 
 S’ha creat un butlletí informatiu, “InfoAMPA”, que es va publicar el primer     

trimestre del curs 2017/2018. 
 S’ha modernitzat i actualitzat la vitrina de l’entrada de l’AMPA, amb noves 

notificacions, i cartells informatius. 
 L’AMPA ha comunicat cada mes alguna notícia dintre del Butlletí Informatiu    

CIC de l’escola. 
 
- Es produeixen l’elecció de nous càrrecs per part dels assistents, tenint en compte la    

nova candidatura presentada com a vocal de Maria Puig. Els càrrecs de la nova 
Junta Directiva estarà formada per:  

 
 President: Oriol Guillermo Rovellat Izquierdo 
 Vicepresidenta: Begoña Pérez Ramia 
 Tresorera: Montserrat Llesuy Abella 
 Secretària: Helena Serra Folch. 
 Sots secretària: Beatriz Carmona Vallejos 

 
I com a vocals: 

 
 Mª Rosario Peran Martínez (deixant el càrrec de sots secretària) 
 Maria Puig (com a nova candidatura) 
 Gemma Calvo Benet 
 Sergi Ferreiro Souto 
 Teresa Pérez Alonso 
 Alicia Ruiz Gonzálvez 
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Els Vocals actuals que no han assistit a l’assemblea (que hauran de ratificar la seva 
candidatura per mail són: 
 

 Laura Rodríguez Eslava 
 Rafel Gràcia Marti 
 Tania Rodriguez-Martos Repetto 
 Lourdes Rosendo Moreno 
 Cristina Flamerich Esparza 
 

- Es fa menció al RECICLATGE DE LLIBRES, donat importància a la continuïtat d’aquest 
projecte. Es parla de l’organització i comunicats  tant a l’escola com als pares per poder 
dur a terme el reciclatge de llibres aquest mes de juny. 

- Una mare assistent ens comenta la possibilitat de gestionar la possibilitat d’ampliar el 
suport educatiu per a nens amb discapacitat, no tan sols de 3 hores a la setmana com 
es fa actualment, sinó amb l’ampliació de més hores diàries, sigui gestionada per 
l’escola o de forma privada i voluntària per parts de les famílies afectades. L’AMPA 
comentarà aquest suggeriment en el proper Consell Escolar.  

A les 20,15 h es dóna per tancada la reunió. Donant fe del contingut d'aquesta acta el 
president i la secretària electes. 
 
 
 
Oriol Guillermo Rovellat Izquierdo   Beatriz Carmona Vallejos 
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