ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MARES I PARES D'ALUMNES
DEL COL·LEGI SANT GABRIEL
Sessió: 28112016
Caràcter: ordinària
Data: 28 de novembre de 2016
Horari: 21.15 h – 23.35 h
Lloc: Sala d’actes del Col·legi Sant Gabriel de Torroella de Montgrí.
Assistència:
ANTÒNIA LARA , Vicepresidenta
FCESC XAVIER MONTEJO, Tresorer
CARMEN HERVÁS , Vocal
MARIANA DE SALAS MATA, Vocal
MAR MARTÍ, Vocal
MÒNICA RUIZ, Vocal
MÒNICA GONZÁLEZ, Vocal
MONTSERRAT QUINTA, Vocal
FANNY PEDRAGOSA, Vocal
CLARA GARCIA, Secretària
Hi ha assistit un nombre total de 33 socis i sòcies.
Ha excusat la seva absència,
BRÍGIDA COMPAÑA, Presidenta
També hi ha assistit,
CARLOS GARNACHO CÁRCAR, membre equip directiu
Gmà. JESÚS DE LA CRUZ, titular

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de l’any anterior.
2. Balanç del curs passat:
1. Memòria d’activitats i aportacions de l’AMPA
2. Estat de comptes
3. Presentació del pressupost i propostes pel nou curs 2016 - 2017.
4. Modificació de la Junta Directiva.
5. Torn obert de paraula. Precs i Preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de l’any anterior.
Es llegeix i s’aprova l’Acta de l’Assemblea anterior (18.11.2015) per unanimitat.

2. Balanç del curs passat:
La Sra. Antònia Lara presenta el PowerPoint explicatiu del treball i inversions
realitzades per l’AMPA durant el curs escolar 2015-2016.
1. Memòria d’activitats i aportacions de l’AMPA
A) ajudes al col·legi
B) activitats pròpies AMPA
En veure dos subapartats una mare pregunta si l’AMPA té dues partides al
pressupost, el tresorer, Sr. Xavier Montejo, respon que no i que només s’ha escrit
així per fer-ho més entenedor als pares.
La Sra. Lara explica les diferents ajudes al col·legi durant el curs escolar 20152016, tant econòmiques com de participació personal. Es passen fotos del berenar,
concert, missa i plantada d’arbre del Tricentari, també de l’activitat de golf, on
aportem ajuda econòmica per al transport del centre al golf, i també dels ambients
de primària que han realitzat unes mestres a l’inici d’aquest curs escolar 20162017. El material dels ambients l’ha comprat l’AMPA i s’ha inclòs en el pressupost
del curs passat, ja que no s’havien efectuat altres despeses previstes i quedaven
diners per gastar.
Una mare en veure les fotos pregunta si els mobles dels ambients son els
realitzats als taller, es respon que no, que son comprats a Ikea.
Es passa a explicar l’apartat d’activitats pròpies AMPA. La Sra. Lara explica els
punts del PowerPoint i mostra les fotos de les xerrades, l’ampliació de la vorera,
de la marató de tv3 i del dinar del festival dels pares.
Una mare pregunta qui ha assumit el cost de l’ampliació de la vorera, s’aclareix
que l’ha assumit l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Una altra mare comenta
que els cotxes continuen parant al costat de la vorera i enmig del pas, sobretot a
les 9 del matí i que es molt molest. Es comenta que si els municipals vinguessin a
regular el trànsit i posessin multes a aquella hora, no succeiria. Però s’opina que a
aquella hora els municipals regulen el trànsit de l’altre centre escolar del poble. A
les 13h i a les 17h no hi ha dificultat a venir ja que l’horari varia en mitja hora
respecte a l’altre centre i que per això a aquestes hores podem veure a algun
municipal al nostre centre, ocasionalment. La junta de l’AMPA en pren nota.
Una mare comenta si seria possible que els alumnes d’infantil fessin sortides
decalades entre les 17 i les 17,15h per facilitar la recollida als pares. Es respon
que es un tema potestat del col·legi.
Es demana informació dels jocs participatius, s’explica que al migdia es fa una
lligueta de basquet i futbol, supervisada pels mestres d’E. Física. Que és extensiu
a tots els alumnes de secundària, dinin al col·legi o no.
2. Estat de comptes
El Sr. Montejo, tresorer, explica el balanç de comptes del curs passat (veure
PowerPoint assemblea).
Una mare exclama que com pot ser que els serveis de banc suposin una despesa
de 1.000 euros anuals, ho troba excessiu i pregunta què comprèn. S’explica que
es tracta del gir de rebuts mensuals. La mare pregunta amb quin banc treballa

l’AMPA. Es respon que amb La Caixa. La mateixa mare comenta si seria possible
canviar de banc a una entitat que oferís millor tracte, per exemple el Banc
Sabadell? Es respon que segur que si, s’hauria de mirar i comparar entre diferents
entitats. La Sra. Lara explica que la persona encarregada d’intentar tenir millor
tracte amb l’entitat actual que treballa l’AMPA ha estat la Sra. Montse Quintà,
vocal, qui és la més indicada per exposar la situació viscuda amb l’entitat. La Sra.
Quintà explica que va ser molt costós intentar negociar amb l’entitat, que justifica
que les associacions no funcionen igual que les empreses. Tot i així, segons
explica, va poder aconseguir les mateixes negociacions que gaudeixen
l’Ajuntament de Torroella i el de la Bisbal, entre altres.
La mateixa mare també comenta que com pot ser que les devolucions suposin
1.200 euros anuals. El Sr. Montejo explica que hi ha famílies que retornen el rebut
cada mes i que això genera molta despesa. Es pregunta si sempre son les
mateixes famílies que no paguen i s’explica que no sempre però que hi ha un
nombre fix que sempre retornen el rebut. També s’explica que l’AMPA vol liquidar
aquest tema i que està preparat i resta pendent d’enviar un e-mail a aquestes
famílies per aclarir si volen formar part de l’AMPA o si se les dona de baixa
definitiva.
Es planteja que la quota de 7 euros de l’AMPA deixi de ser mensual i passi a ser
anual, trimestral o semestral per tal d’evitar les devolucions de cada mes.
Es pregunta i s’exposa que només es fa una assemblea general a l’any.
3. Presentació del pressupost i propostes pel nou curs 2016 - 2017.
La Sra. Lara exposa les activitats que la junta de l’AMPA ha ideat per aquest curs
2016-2017.
El primer punt tracta de les xerrades temàtiques que l’AMPA promou cada any.
Després explica que per la Marató de TV3 2016 hi haurà una exhibició de Funky a
càrrec del Club Gimnàstic Montgrí al pati del col·legi. Es farà el dilluns 5/12 de 15:30
a 16:30h. També es diu que a les 16:45 es farà entrega dels premis del concurs de
logo que l’AMPA ha realitzat amb la col·laboració del centre i participació de la
majoria d’alumnes.
Al punt de la renovació dels ordinadors, diverses mares demanen més detalls als dos
membres del centre presents a l’assemblea. Per respondre, es presenta el Sr. Carlos
Garnacho, membre de l’equip directiu, responsable de comunicació i professor de
“lengua y literatura universal”, que acudeix a l’assemblea en representació del director.
Explica que es tracta de la renovació de 30 equips que hi ha a la sala del segon pis
que fan servir alumnes de primària i secundària. Unes mares diuen que no és cert
que els facin servir, que els seus fills els expliquen que no van a la sala d’ordinadors
des de fa molt temps, el Sr. Garnacho respon que cada dia hi van alumnes, en
concret ell hi ha anat avui al migdia amb alumnes.
Una mare pregunta si les escoles funcionen amb “leasing”. El Sr. Garnacho explica
que les escoles no ho solen fer amb aquest mètode ja que els ordinadors son de 2a
mà i que solen donar més problemes. Explica que la intenció del col·legi es renovar
els ordinadors amb un llarg pla d’amortització, que puguin durar 6 o 7 anys i que amb
el compte d’usuaris de Google, fins i tot puguin tenir més marge de vida útil.

La Sra. Lara pregunta si estem d’acord a la compra dels ordinadors. Una mare respon
que 11.000 euros ho considera excessiu i que pregunta si es pot col·laborar amb una
partida menor. El Sr. Montejo, tresorer, respon que si l’AMPA té diners per invertir en
una millora per l’alumnat seria bo accedir a la totalitat de la demanda i a l’import
complert, però que es decisió de tots. La Sra. Lara torna a preguntar si s’accedeix a la
renovació total dels ordinadors i s’acorda per unanimitat que si.
Es parla del punt de creació d’un carnet pels membres de l’AMPA, de caràcter anual,
amb dret a diferents avantatges.
S’exposa que hem acordat amb la botiga que subministra els uniformes que s’aplicarà
un descompte del 10% als membres que ensenyin el seu carnet a la botiga. No es
tracta d’un descompte que ofereix la botiga sinó que l’AMPA assumeix el cost
d’aquest 10% per tal de no reduir el benefici necessari pel col·legi però alhora dedica
una partida del seu pressupost a afavorir les famílies que paguen AMPA.
Una mare explica que a l’escola Guillem de Montgrí el carnet dels membres de
l’AMPA dona dret a descomptes a diferents botigues del poble, generalment un 10%,
que, en aquest cas, assumeix cada botiga. Es tracta d’una campanya iniciada fa poc
temps en aquell centre.
El següent punt tracta de la voluntat de l’AMPA de millorar els patis del centre, amb la
creació d’espais amb ombra per l’època de més calor i de la compra de material per
diversificar els patis amb espais més creatius de lleure, no només futbol. Una mare
diu que el projecte hauria de sortir del col·legi, pensat per tots els docents. La Sra.
Mariana de Salas, vocal, comenta que és una voluntat compartida amb el col·legi i
que està iniciant-se. El Sr. Garnacho explica que a l’ultima reunió de junta es va
parlar del tema i es va fent camí en aquest sentit. S’exposa que sembla necessari
sobretot a infantil i primària, ja que, segons el Sr. Garnacho, a partir de 5è de primària
la majoria d’alumnes es passa l’estona amb el telèfon mòbil al pati.
Quan es parla de la partida pressupostada de compra de llibres per primària, el
tresorer aclareix que queda pendent una part dels diners destinats a llibres per gastar
encara i que si és necessari es continuarà reservant per a aquest fet durant aquest
curs. Una mare comenta que existeix una oferta de préstec on-line de llibres físics
pels nens, es paga una quota d’uns 5 euros/any i s’accedeix a l’oferta de préstec,
amb un ranking de lectura, amb punts i premis, per tal de motivar a la mainada a llegir
més. La que coneix s’anomena “Yo Leo” i està implantada a vàries biblioteques de
Barcelona i les escoles i famílies també hi poden accedir. Es compromet a enviar més
informació a l’AMPA, en principi via e-mail. El Sr. Montejo comenta que la junta també
intentarà informar-se.
Per últim es comenta que resta pendent la compra de material per l’aula de música
que es va acordar a l’anterior assemblea i que si encara és necessari es pot comprar
aquest any. El Sr. Garnacho explica que hi ha hagut un canvi de professor de música,
que s’està en una situació d’impàs i que s’està reestructurant l’aula.
En relació amb aquest últim punt, una mare pregunta si la psicòloga del centre
continua treballant-hi, el Germà Jesús respon que aquest tema concerneix al centre i
que no s’ha de parlar a l’assemblea de l’AMPA, i aclareix que no té constància de cap
renúncia per part de la psicòloga actual. El Sr. Garnacho explica que va ser l’AMPA
qui li va reduir hores durant el curs passat i que ella ha deixat de donar classe a
primària perquè ha passat a formar part de l’EAP.

Una altra mare explica que a la reunió de principi de curs va preguntar a la mestre si
la psicòloga continuava treballant i que li va respondre que al gener no continuaria.
Una altra mare també pregunta que si el centre li marxés la psicòloga la partida del
pressupost destinada quedaria per a l’AMPA. El Germà Jesús respon que llavors el
dia que hi tornés a haver psicòloga ho pagarien les famílies. També explica que la
psicòloga és una figura que no està incorporada al concert i que el col·legi li va donar
10h dedicades a orientació.
El tresorer comenta que actualment l’AMPA té molt romanent i que no és normal
tenir-ne tant, o sigui que es pot assumir tot el que es consideri oportú i necessari i que
es pot treure part del romanent, sempre que quedin 4.000 o 5.000 euros per
imprevistos.
Respecte a les xerrades anuals, en aquesta ocasió es presenta un llistat als pares
amb una breu selecció per tal d’escollir-ne tres que tindrien lloc al gener, març i maig,
en un principi. S’escullen:
•
•
•

Amb R de Respecte (convivint amb la gent, desmuntant l’assetjament)
Comunicació pares-fills en l’adolescència. 30 manaments per tractar amb
adolescents
Valors en família, família amb valors

El Sr. Montejo explica que la junta de l’AMPA hem rebut una informació d’una ONG
anomenada Reacció Humanitària que imparteix formació i informació de primera mà
dels camps de refugiats, de com treure aigua d’un pou…que seria molt interessant
que vinguessin al nostre centre. Algunes famílies responen que potser seria bo mirar
altres opcions abans, més prioritàries al seu parer. La Sra. Lara comenta que des de
Creu Roja s’ha ofert realitzar un curs de primers auxilis per a alumnes i sembla que
interessa més. La junta de l’AMPA està esperant que la Creu Roja li passi més
informació del curs per tirar-lo endavant.
El Sr. Garnacho explica que els mosso d’esquadra fan formació en bullying i que està
programada una formació per a 2on i 3er d’ESO. Que ell actualment treballa el tema
de la seguretat a les xarxes socials i els riscos d’exposició amb els alumnes.
Es presenta el nou logo de l’AMPA amb bona acceptació.
4. Modificació de la Junta Directiva.
La Sra. Lara presenta la composició de la junta a dia d’avui, amb les vacants que hi
ha, les modificacions de càrrec i amb les persones que han accedit a formar part de
l’AMPA entregant la butlleta a secretaria. Es demana voluntaris per possibles vacants
no cobertes i diverses persones s’ofereixen. En breu s’informarà de la composició
definitiva de la nova junta directiva de l’AMPA.
5. Torn obert de paraula. Precs i Preguntes.
Una mare pregunta com es podrà saber que les persones que tinguin el carnet de
l’AMPA estan al corrent de pagaments. Es comenta que se’ls donarà de baixa i que
s’avisarà a la botiga dels uniformes. Els pares diuen que poden pagar el primer mes
de quota, rebre el carnet i deixar de pagar la resta de l’any, el tresorer torna a insistir
que se’ls donarà de baixa i que veurem com va quan es provi.

Es torna a parlar de les quotes. Relacionat amb les devolucions, es genera
controvèrsia amb el tema ja que diverses famílies expressen que es podria passar
una quota anual i altres prefereixen més fraccionament ja que tot de cop i al mes de
setembre, per exemple, podria ser nefast per l’economia de les famílies que ja
assumeixen molta despesa en aquest mes. Un pare pregunta i s’aclareix que es
passa una quota per família, tinguin els fills que tinguin al centre. Es crea debat i es
planteja una votació per decidir si es varia el sistema de cobrament i amb quin
fraccionament, votació que finalment queda suspesa, al·legant que , tot i que
l’assemblea té potestat per fer una votació a mà alçada i modificar el que consideri, el
fet de variar el mètode de pagament d’aquesta manera pot generar més impagats
encara i més devolucions, doncs, com explica el Sr. Montejo, el present mes de
setembre es van passar dues quotes d’AMPA, ja que una no havia estat cobrada al
mes d’abril, i diverses famílies van trucar al col·legi per queixar-se i a més hi va haver
algunes devolucions. Es decideix per unanimitat que primer s’esperarà a possible
canvi de banc o de condicions bancàries. En cas necessari es passaria circular
convocant a una assemblea extraordinària per modificar el mètode de pagament de la
quota de l’AMPA.
Per unanimitat s’autoritza a la junta de l’AMPA a efectuar un canvi d’entitat bancària
quan ho consideri si comporta obtenir millors i més avantatges per als membres de
l’AMPA.
Una mare pregunta es podria fer reciclatge de llibres, la junta de l’AMPA comenta que
ja s’ha parlat en diverses ocasions amb el titular i director del centre, però que el
titular no hi està d’acord. La mateixa mare comenta que a moltes escoles es
“socialitzen” els llibres i pregunta directament al titular perquè aquí no es pot fer. El
Germà Jesús expressa que si es vol reciclar/socialitzar llibres ho pet fer l’AMPA, que
l’escola no hi entra i que li consta que diverses famílies es transmeten els llibres entre
elles i que no hi ha inconvenient.
Una altra mare demana a la junta que el col·legi detalli el concepte que apareix molt
sovint afegit a la quota del col·legi i que diu “material escolar”, que ho troba un terme
molt general i que no queda clar de què es tracta. La totalitat de les famílies presents
opinen el mateix. La Sra. Lara pregunta al Germà Jesús que s’hi pot fer, ja que en
diverses ocasions la junta ho ha plantejat en reunió i amb el mateix Sr. Administrador i
sempre han rebut llargues dient que no és possible desglossar-ho. Com que fer-ho
individualment a cada rebut ho veu molt complicat, el Germà Jesús es compromet a
penjar el detall de despesa del material escolar a la web del col·legi per cursos
escolars, per tal que les famílies ho puguin consultar. Li demanarà a
l’Administrador del col·legi que li passi les dades al Sr. Garnacho per tal d’afegir-ho a
la web. La junta de l’AMPA i les famílies també li demanen al Germà Jesús que hi
detalli la despesa en excursions i colònies, les famílies volem saber el cost i què
estem pagant. El Sr. Garnacho comenta que es reuniran Equip Directiu,
Administrador i Germà Jesús per veure com es farà.
Per últim una mare comenta que els seus fills es queixen que els wc del centre estan
bruts i hi falta paper, es refereix als que utilitzen alumnes de primària. Es pren nota.
A les 23:35 la vicepresidenta aixeca la sessió, de la qual, com a vocal, en absència de
secretària operativa, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
Vicepresidenta

Vocal

