
Pendent d’aprovació

Acta d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 Data: 24 02 2022

 Hora: 18,30 h (segona convocatòria) 

 Lloc: vídeoconferència

Assistents:

• Juan Antonio Garcia

• Juan Carlos Sánchez

• Javier Ignacio de Miguel

• María Belén Ruiz

• Joana Palou

• Jeronimo Garcias

• Margalida Coll

• Jerònia Lladó

• Ignasi Roca

• Ruben Hernandez

• Maria Antònia Calafell

• Pepi Villoslada

• Miquela Bordoy

• Karin Barbosa

• Joan Casanovas

• Fanny Fiol

• Mike Pons

• Neus Garcia

• Roser Pons

• Cristina Carmona

• Chary Romeu

Ordre del dia:

1. Aprovació, si així s’acorda, de l’acta anterior.
2. Activitats realitzades (memòria de gestió) i projectes per al pròxim any.
3. Estat de comptes. 
4. Pressupost per a l’any 2022.
5. Precs i preguntes.  

Els documents es varen penjar prèviament a la nostra web:
https://apasonsardina.wordpress.com/2022/02/20/assemblea-general-
ordinaria-i-extraordinaria-24-febrer-2022/  

Desenvolupament de la reunió:

Es  dona  la  benvinguda  a  tots  els  assistents,  explicant  el  funcionament  de
l’assemblea  i  agraïnt  la  participació  dels  pares  i  mares  presents  i  d’algunes
delegades i representants de les famílies al Consell Escolar.
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1. S'aprova l’acta anterior (Assemblea General Ordinària de dia 29 04 2021).

2.  Es projecta  una presentació  amb un resum de totes  les  activitats  realitzades
(memòria  de  gestió    2021  )  i  projectes  per  l’any  2022.  Els  responsables  de  les
diferents comissions i àrees de feina presents a l’assemblea expliquen les feines i
activitats realitzades, i també les que per motiu de la pandèmia no s’han pogut
realitzar.

S’aprova el document de la Memòria de Gestió i s’anima a tots els pares i mares a
continuar col·laborant i fent conèixer les activitats de l’AMIPA.

A  continuació  es  comenten  alguns  aspectes  i  suggeriments  d'algunes  de  les
activitats per part dels socis presents, i també algunes que han arribat per correu
electrònic o a través de les delegades: 

- la petició de poder tenir un menjador amb cuina casolana

- la petició per poder sol·licitar un altre auxiliar tècnic (AT), però la nostra escola
durant aquest curs no compleix els requisits necessaris

- la informació sobre la situació de la casa de l’antiga portera: l’Ajuntament ha
d’emetre un informe, a partir del qual es podrà determinar què es farà i quin ús se
li donaria a aquest espai

-  la  petició d’algunes  famílies  usuàries  del  menjador  escolar  de  tenir  més
informació per participar a l’avaluació que es  fa periòdicament  d’aquest servei.
S’acorda  fer  qualque  reunió  o  crear  un  canal  de  comunicació  per  fer  arribar
aquestes informacions i comptar amb les opinions i suggeriments de les famílies
en futures avaluacions.  

- la petició de tornar a demanar un auxiliar de conversa d’anglès, ja que l’escola no
ho ha sol·licitat tampoc per al proper curs 22 23.

-  la  petició  d’ampliar  el  nombre  de  sessions  de  psicomotricitat  que  es  fan  a
educació infantil (i que es varen veure reduïdes per la pandèmia).

3.  La presidenta informa de l’estat actual de comptes S’aprova  amb les esmenes
següents:

• A la columna INGRESSOS de l’apartat «ACT. EXTRAESCOLARS» s’ha de
corregir la quantitat  9157,5, ja que la suma dels conceptes que apareixen
dóna un altre resultat. 

• A la columna de  TOTAL de l’apartat «ACT.  EXTRAESCOLARS» s’ha de
corregir la quantitat -1061,36, ja que la suma dels conceptes que apareixen
dóna un altre resultat (que ha d’anar en color blau perquè és positiu).
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4.  Es  presenta  el  pressupost     per  l’any  20  2  2  , explicant  que  s’han  inclòs  les
propostes  aprovades  en  el  procés  participatiu que  va  tenir  lloc  després  de

l’assemblea del curs passat (degut al superàvit generat per causa de la pandèmia).

S’aprova amb les esmenes següents:

• El concepte «Escola en Família», amb una assignació de 800€, apareix
duplicat (en els apartats «DE L’AMIPA» i «ESCOLA EN FAMÍLIA») per
tant s’ha d’eliminar un d’ells.

• La correcció de la duplicitat anterior fa que la suma total de despeses passi
a ser de 21320€ (en comptes de la que apareixia 22120€) i que per tal que
els  dos  totals  («Ingressos»  i  «Despeses»)  quedin  igualats  s’hagi  de
modificar  també  la  quantitat  «Romanent  cursos  anteriors»  passant  de
5124€ a 4324€.

5. En Joan Casanovas (un dels representants de les famílies al Consell Escolar)
informa d’alguns aspectes que s’han tractat a les darreres reunions:

- L’aprovació de la Programació General Anual

- S’ha presentat un resum dels resultats acadèmics del primer trimestre

- L’aprovació d’una subvenció del Pla de Conciliació de Conselleria que suposarà
una rebaixa en el preu del servei de matinet.

- Es va demanar una subvenció per a un 2n monitor de menjador, i es va fer la
valoració periòdica d’aquest servei, segons la qual es va decidir continuar amb la
mateixa empresa.

- En Pere Marimon continuarà com a director provisional de la nostra escola fins
juny, a l’espera de l’aprovació del nou projecte de direcció que es presentarà en
breu.

L’assemblea  acaba  a  les  20,00  h.,  i  a  continuació  comença  l’assemblea
extraordinària.

El Secretari La Presidenta

Juan Carlos Sánchez  Joana Palou
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