
Acta de l’assemblea anual ordinària del curs 2014-

2015 

de l’AMPA Escola Sant Felip Neri – Barcelona 

 

Data: 19 de Novembre de 2014 (18:30-21:00) 

Lloc: Sala Newman 

Assistents: 24  

 

Ordre del dia: 

 
1. Presentació i benvinguda als pares i mares. 

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. 

3. Presentació de les comissions de l’AMPA i necessitats de 

cadascuna 

4. Renovació dels càrrecs de la junta directiva. 

5. Projectes de col.laboració amb l’escola 

6. Presentació i votació del balanç econòmic 2013/2014 

7. Presentació i votació del pressupost 2014/2015 

8. Torn obert de preguntes 

 

Pren la paraula la Mili per moderar la reunió, 

sotspresidenta de la Junta de l’Ampa. 

 

1. Presentació 

Es dóna la benvinguda als pares i s’explica la funció de 

l’Ampa. Es demana més implicació per part dels pares a 

l’ampa. Ja que hi falta gent. En moments de pics de feina 

queda una mica curt de col.laboració. 

 

2. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior 

La Meri fa un petit resum dels temes tractats en 

l’assemblea anterior, es comenta el manteniment de la quota 

de 42 euros per família, i s’esmenta la utilitat d’aquests 

diners com a suport de les activitats extraescolars. L’acta 

s’aprova. Es parla de la importància de la socialització de 

llibres i del seu funcionament. 

 

3. Presentació de les comissions 

Es comenta que les comissions les duu a terme la persona o 

persones que tenen la iniciativa.  

Cada comissió explica la seva feina: 

A extraescolars pren la paraula la Montse, comenta que hi 

ha un total de 113 alumnes. És una matricula viva a l’inici 

de curs, ja que costa arrancar. Tenim la novetat de música 

i màgia. Destacar que 4t d’anglés no s’ha continuat. Tampoc 

hi ha Hip-Hop. I segueixen escacs i percussió. Teatre 

finalment no ha tingut sortida pels petits, però d’altra 

banda hi ha algun petit que ha estat absorbit pels grans. I 

una novetat important és roda d’instruments (una família 

d’instruments cada trimestre). L’aula d’esbarjo serà de 15h 



a 17h a càrrec de Teno, al final de l’any escolar, quan 

l’horari és de jornada intensiva. 

Com l’any passat el Casal d’estiu es faran propostes via 

blog. 

 

Fem Salut és una comissió transversal. Té una mascota que 

es diu Saneta que l’ampa fa una subvenció (per fer 

plafons). Aquest any tenen previst fer una mascota 3D. 

Aquesta mascota la podria fer el Miquel. I també es farà 

repartiment de fruita. 

Menjador hi ha nous fitxatges: Virginia i la Carme. Es 

proposa revisar el catering i es treballa en paral.lel amb 

el Fran i la Mercè. L’objectiu és eliminar les fritures. I 

estar atents amb les combinacions que es fan amb la carn i 

el peix. L’Edith segueix a la comissió. 

Virginia: varanasiom@hotmail.com 

Carme: carmen@emailpersonal.com 

Delegats ho deixa la Beti i entra la Reyes: 

reyetes@hotmail.com, i es crea la comissió de Comunicació 

que s’encarregarà de canalitzar totes les informaciosns.  

Comissió de gegants es fusiona amb festes. Els petits s’ho 

passen molt bé. Aquest any es vol fer samarretes i mocadors 

amb els colors corporatius de l’escola. Entra la Cristina 

Pascual Torner krispas@hotmail.com  

Les festes més destacades són la benvinguda de P3, sopar de 

final de curs, s’encarrega de buscar col.laboradors per la 

festa Major. Segueix la Lorena, la Montse Farràs i també 

participarà la Reyes. 

Bloc en marxar el Salva entre un nou equip, format per el 

David, l’Arnau  

arnaubf@gmail.com i el Sergi sergi.bernal@gmail.com. Aquest 

sdos últims són nous fitxatges. 

Escola de pares es seguirà amb les xerrades dirigides a les 

famílies. 

 

4. Renovació dels càrrecs de la junta directiva. 

 

5. Projectes de col.laboració amb l’escola. ADJUNTAR PDF DE  

LA PRESENTACIÓ DE L’ASSAMBLEA 

 

6. Presentació i votació del balanç econòmic 2013/2014 

 

7. Presentació i votació del pressupost 2014-2015. 

Es destaca el mobiliari de 4t de primaria, es compra una 

càmara adaptada al microscopi, microinalàmbric. 3 taules 

per la biblioteca d’ESO. I una pissarra digital 

 

9. Torn obert de paraules 

Es vol assessorament per els menus de sopar en relació amb 

els de dinar.  
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La lorena es queixa de l’olor de la font. I el Sergi 

comenta que hi ha un Felipó que no es massa correcte amb 

els nens i a més va fer mal al tancar una porta, això es 

pot comentar amb l’Anna regàs la propera reunió. 

 

19 de Novembre de 2014 

 

 

 

 

 

 
Presidenta sortint  Secretaria 

Natàlia Ferran  Meritxell Arjalaguer 


