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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMPA DE L'ESCOLA ANDERSEN - CURS 2015-2016 
 

Data: 21 d'octubre de 2015 

Hora: 21.15 

Lloc: Menjador de l'escola 

Número de persones assistents: 56 

 

Representants de la Junta de l'Ampa: Núria Oliver, Josep Perarnau, Marta Canadell, Núria Homs, 
Montse Segalés, Jordi Boadas, Jordi Bagaria, Miquel Frasquet, Jordi Sala, Laura Riera, Quico 
Sandoval, Ariel Cavilli, Cristina Sunyer i Montse Fontarnau. 

 

PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA: 

1- Benvinguda, presentació ordre del dia. 

2- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General any anterior. 

3- Comissió Econòmica: Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes del curs 2014-2015 i del 

pressupost pel curs 2015-2016. 

4- Intervenció de l’Associació Amics de l’Andersen. 

5- Informe de la memòria d’activitats per comissions i presentació per a l’aprovació del Pla Anual 

de l’AMPA.  

5.1- Comissió de Escola de Pares. 

5.2- Comissió de Festes.  

5.3- Comissió Extraescolars. 

5.4- Comissió de comunicació. 

5.5- Altres comissions en les que participa l’Ampa. 

6- Proposta per la renovació dels càrrecs de la Junta. 

7- Precs i preguntes. 

 

1- BENVINGUDA 
 
La Presidenta, la Núria Oliver, dóna la benvinguda, presenta els membres de Junta assistents i 
explica l’ordre del dia.  
 
Inicia la presentació fent un repàs del objectius fonamentals del perquè de l’Associació de Mares i 
Pares de l’Andersen: Gestió eficient i compartida dels recursos, representació més forta i foment 
de la responsabilitat compartida. 
 
Comenta que tota la reunió es pot seguir a través de la presentació que s’utilitzarà i que aquesta 
presentació estarà disponible posteriorment a la web de l’escola.  
 
 
2- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ANTERIOR. 
 
La Montse Fontarnau comenta que tal com s’havia anunciat en l’InfoAmpa Especial Assemblea, l’acta 
de l’Assemblea del curs 2014-15 de 21 d’octubre de 2014 ha estat uns dies abans disponible per la 
seva lectura a la web de l’Escola. Es demana si hi ha alguna esmena a realitzar i al no haver-n’hi 
cap es procedeix a la seva aprovació. S’aprova per unanimitat. 
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3- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DELS COMPTES DEL CURS 2014-2015 I PRESSUPOST D’AQUEST 
CURS 2015-2016. 
 
Tota la informació que es visualitza per pantalla als assistents s’adjunta en aquesta acta. 
 
La Marta Canadell, com a tresorera de l’AMPA i membre de la comissió econòmica de la junta de 
l’AMPA, explica què gestiona econòmicament l’AMPA (natació, excursions i sortides, persona de 
suport a l’escola, llibres, dossiers i material escolar, extraescolars esportives, subvencions i ajudes, 
loteria). També explica els objectius de la comissió econòmica. 
 
Presenta l’estat de comptes del curs passat, comparant el pressupostat i el finalment realitzat. En 
relació als ingressos destacar que aquest any s’han convocat subvencions de l’Ajuntament per 
beques de Llibres i natació i també s’ha comptat amb una aportació dels Amics de l’Andersen 
superior a l’esperada. Respecte les despeses el diferencial major ha estat en la previsió d’impagats, 
tot i que ha estat molt menor a la de l’any passat ja que s’ha pogut reduir gràcies a les subvencions.  
 
També explica el pressupost proposat per aquest nou curs. La previsió del pressupost s’ha realitzat 
amb l’objectiu de poder mantenir les quotes de l’ampa i de llibres: 
Quota Ampa 120€ (en 10 mensualitats fins l’any passat) Quota anual de llibres 85€ (en 2 
mensualitats). 
A l’haver de separar la gestió dels rebuts de l’Escola amb els de l’Ampa el què proposa la Marta 
Canadell a l’Assemblea és el fet de passar a cobrar les quotes de l’Ampa per trimestres i estalviar 
uns 500€ en despeses de gestió de rebuts.  
S’acorda que en el proper InfoAmpa es notificarà als pares i també es notificarà les dates previstes 
de càrrec a través de la web. 
  
Es sotmet a aprovació els comptes del curs passat així com el pressupost pel curs vinent i queda 
aprovat per unanimitat. 
 
 
4- INTERVENCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ANDERSEN 
 
La Bet Sarri, Presidenta de l’Associació d’Amics de l’Andersen explica el perquè de la creació de 
l’Associació i repassa les activitats que s’han realitzat aquest any així com el què s’ha aconseguit 
recaptar: 
68 socis (3.380€) 
Activitats com Divendres a la Fresca, Mercat 3R, Festa Major (1.274€) 
Amb aquests diners se n’han destinat 1.544€ a colònies (assumint el 55% del cost) i per les sortides 
de l’Escola 3.109€ (aprox. cost de 6 sortides). 
Recorda que el proper 12 de novembre hi haurà l’Assemblea de l’Associació i es debatrà les 
actuacions a portar a terme per aquest nou curs.  
 
 
5- INFORME DEL PLA ANUAL PER COMISSIONS. APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE L’AMPA 
 
5.1- Comissió de l’escola de pares 
 
La Montse Fontarnau, membre de la Comissió que vetlla per crear espais comuns de reflexió, 
aprenentatge i diversió dins l’escola, tot facilitant l’intercanvi d’experiències i alhora fomentant el 
sentiment de pertinència. 
  
Les activitats que s’han portat a terme aquest curs són: 
-Contes d’Hivern: Es van realitzar 3 sessions, al gener, febrer i març, a la Biblioteca de l’Escola. 
Vam comptar amb la participació de la Judit Santanach (mare de la Paula de P4, en Jan i en Biel), 
en Jordi Bagaria (pare de la Jiaowei de P4)  i la Sue Walker (mare de l’Obi de P5 i l’Eli de P3) que 
ens van explicar rondalles d’arreu del món i la darrera sessió va ser en anglès!. 
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-Ensenya’m què saps fer: Es va fer una sessió en motiu de la castanyada. Varen venir menys mares 
que en edicions anteriors (en total 9 mares de Marroc, Senegal, Argentina i Catalunya) però va anar 
molt bé i es van cuinar dolços que llavors vam compartir mentre menjàvem les castanyes. Altres 
mares que havien vingut a cuinar en edicions anteriors van portar els dolços fets de casa, seguint la 
dinàmica de les festes dels Amics de l’Andersen. Aquest any no s’ha organitzat cap sessió més sessió. 
-Pilates: S’han fet 2 cursos de 10 sessions al gimnàs de l’escola, els dimarts al vespre del mes de 
gener al mes de juny. Hi han  participat 10 mares al preu de 35€/curs que ha anat a càrrec de cada 
participant. 
-Dins de la programació Escola de Pares de l’Ajuntament de Vic el dilluns 23 de març al vespre es 
va portar a terme una xerrada organitzada en col·laboració amb el Col·legi Sagrat Cor, per títol “Les 
Mates canvien, Juguem?”. La professora de la nostra escola, l’ Elisabet Franquesa i la Marta 
Presegué, professora de la Sínia, van explicar diferents estratègies de càlcul que treballen a classe 
per tal de que els pares també les poguéssim utilitzar amb els nostres fills a casa, jugant, cuinant... 
La biblioteca del Sagrat Cor es va omplir de gom a gom.  
- Scratch Day L’Scratch és un entorn de programació desenvolupat pel MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) adreçat a nens i joves amb la finalitat de fomentar el pensament creatiu. L’objectiu 
principal de la matinal fou la de compartir pares i fills una bona estona mentre s’aprenia a fer 
funcionar el programa i es compartien els projectes realitzats (bàsicament videojocs i animacions). 
Es va portar a terme aquesta nova activitat d’introducció a aquest llenguatge el diumenge 19 d’abril 
al matí. Va estar organitzada per en Josep Perarnau i es va comptar amb la col·laboració d’un 
professor, en Pere Roca i una mare de l’escola, la Núria Vidal. L’activitat anava dirigida als pares i 
nens d’entre 8 i 12 anys (cicle mitjà i superior). Cada grup de participants havien de portar el pc i 
sinó també es podien utilitzar els de l’escola. En total hi van participar uns 25 grups i va ser tot un 
èxit. Hi va haver una pausa per esmorzar, gentilesa de Frasquet-Casio.  
 
De cara al curs vinent, la idea és repetir els Contes d’Hivern, l’Scratch Day, el Pilates ja ha començat 
i també es participarà en la programació de la 8ª Edició de l’Escola de Pares de l’Ajuntament de 
Vic. Finalment es presenta a l’Assemblea una nova proposta d’activitat: L’Escola ens Explica, per 
tal de col·laborar en la comunicació i difusió dels projectes educatius i metodologies que s’utilitzen 
a l’escola; tractaria de sessions en diferents formats on un/s professor/s ens expliqui com 
s’ensenyen les matemàtiques o l’ortografia o com s’organitzen els ambients... Estem oberts a les 
propostes que ens arribin tant per part de l’Escola com per petició dels pares. 
 
 
5.2- Comissió de festes 
 
En Jordi Boadas comenta que la comissió de festes té la tasca  i responsabilitat d'organitzar aquestes 
activitats lúdiques que realitzen els alumnes juntament amb les seves famílies.  
 
Les festes previstes per aquest curs són: 
  
30/10 CASTANYADA. Es tracta de celebrar la Castanyada amb un berenar divendres a la tarda. 
Aprofitant que molts pares i mares vénen a buscar els fills a l’escola, és un moment per compartir 
experiències i facilitar la relació i integració de les famílies que s’estrenen a l’escola i els 
nouvinguts. La proposta és que cadascú porti quelcom de casa per compartir i l’AMPA hi posa les 
castanyes.  
 
20/11 VETLLADA ASTRONÒMICA. Aprofitant que els alumnes de 6è estan estudiant la matèria, el 
divendres 20 de novembre, al vespre, farem una sessió d’observació astronòmica a càrrec de 
l’Associació astronòmica d’Osona. Després de sopar - amb pa, botifarra i begudes – els alumnes de 
6è faran la presentació dels seus treballs. 
 
22/11 MERCAT DE LES 3R. Festa com a cloenda de la setmana de la Ciència, que es fa a l'escola del 
16 al 20 de novembre i aprofitant que és la Setmana Europea de Prevenció de Residus 
Un matí de diumenge on hi ha parades dels alumnes (de 4rt, 5è i 6è) i de l'AMPA, on s’hi poden 
comprar a molt bon preu qualsevol tipus d'objectes. La filosofia és reciclar, renovar, reutilitzar i 
allargar la vida dels productes que tenim a casa en bon estat i ja no fem servir pel motiu que sigui. 
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Els diners obtinguts serveixen per equipar millor l’escola amb algun element necessari lligat al medi 
ambient,  tenint en compte que som Escola Verda.  
S'aprofita que és un mes abans de Nadal i que es poden començar a fer compres i com a proposta es 
pot intentar obrir el mercat a la resta de la ciutat, perquè ens vingui gent d’altres punts a comprar 
coses i fer més dinàmic el mercat i així. 
A més a més, s’aprofita que vingui també al deixalleria mòbil de l’Ajuntament. 
 
13/03 SORTIDA A LA NATURA. Es tracta de fer una sortida matinal que angunay farem amb bicicleta, 
per un recorregut apte per a totes les edats fins a un punt singular. LA previsió és anar fins La Guixa, 
en un recorregut d’uns 10 quilòmetres aptes. 
 
22/05 FESTA DEL MEDI AMBIENT. Una jornada especial, particular, diferent i divertida. 
Totes les famílies que vulguin són convidades, després d'esmorzar, a participar en arranjar l'escola. 
Es planta, es neteja la bassa, es fa de paleta, es desbrossa, es planten flors, es folren llibres... 
Al final, al voltant de les dues, quan tothom està ben cansat, es dina sota els porxos. 
 
18/6 FESTA MAJOR. És el punt màxim de les festes de l'AMPA. Es comença a mitja tarda amb diverses 
activitats: jocs de cucanya, gegantons... Tots els cursos de l'escola canten i/o ballen el que tenen 
preparat. Hi ha bar, una rifa i cap al vespre un gran sopar (solem ser al voltant de 500-600 persones) 
i acabem amb música i ball, abans d’acomiadar-nos i desitjar-nos un bon estiu i unes bones vacances. 
 
Referent a la Festa Major es demana si es vol seguir amb l’opció de que cada família es porti el 
sopar, com l’any passat i es creu que és el millor. 
Una mare demana si el sopar de la Festa Major podria començar més d’hora, pels petits és massa 
tard... Es tindrà en compte per la propera edició.   
 
 
5.3- Comissió d’extraescolars 
 
La Montse Segalés, explica que la comissió d’Extraescolars organitza i dinamitza les activitats 
extraescolars esportives que es fan a l’escola de les 5 a 2/4 de 7 de la tarda. També vetlla per 
facilitar l’accés a la pràctica de l’esport a tots els alumnes de l’escola i per organitzar algun esport 
diferent als que ja es fan, si hi ha un nombre mínim interessat de nens. 
 
La Laura Riera passa a comentar els diferents objectius que es pretenen en cada una de les 
extraescolars que es portaran a terme aquest any.  
Patinatge els dilluns per P5 i 1er 
Futbol sala els dimarts per P5, 1er i 2on 
Psicomotricitat els dijous per P4 i P5 
Ioga els dijous per P4 i P5 
 
Aquest curs s’ha hagut d’anul·lar el futbol del dimecres de 3r, 4t i 5è per falta d’inscripcions i s’ha 
proposat  fer tennis taula, però de moment no hi ha  ningú interessat. 
 
Els monitors que realitzen les activitats esportives  d’aquest curs són: Marçal Roviró (futbol i 
patinatge), Miquel Marquès (futbol), Marta i Maria Mercader (psicomotricitat) i Laura Riera (ioga) 
Estarem en contacte amb altres escoles per fer algun partit amistós amb ells en divendres a la tarda 
o dissabtes al matí durant el curs. S’intentarà fer un calendari dels partits i donar-lo a les famílies 
amb anterioritat per tal que es puguin organitzar. Es faran els partits a partir del segon trimestre. 
S’està preparant la Jornada Esportiva pel divendres dia 6 de maig. Es realitzaran partits amb altres 
escoles convidades, exhibicions i berenar per a tothom. 
La quota és la mateixa del curs passat (17´33€/mes). Es cobra per trimestres prioritàriament a 
principis de trimestre. Els comptes de les activitats extraescolars, van a part del pressupost ordinari 
de l'AMPA. Les activitats extraescolars aquest any compten amb beques de l’Ajuntament de Vic-IME. 
 
Es demana si hi ha possibilitat de fer activitats al migdia, com anglès... L’Escola ja té la seva 
programació amb els monitors de menjador i no és possible, per les de tarda es recorda que per la 
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Junta en coordinació amb l’Escola es va acordar en el seu moment realitzar només activitats 
extraescolars esportives i a partir de P4.  
Ens demanen si algun nen es pot apuntar a mig curs i es comenta que dependrà de si hi ha places 
disponibles, cal apuntar-se a Secretaria amb la Dolors Comas.  
 
 
5.4- Comissió de comunicació 
 
En Josep Perarnau explica que la comissió de comunicació és l’encarregada de vetllar per tal que la 
comunicació entre la junta de l’AMPA i les famílies de l’escola sigui el més fluida possible. Es 
comenten els diferents canals amb els que compta l’AMPA i en destaca:  
 
WEB: 
El manteniment i actualització permanents del web és una de les tasques més importants de la 
comissió comunicació: actualització de l’agenda d’events, publicació dels informatius, publicació 
del material multimèdia de totes les activitats organitzades per l’AMPA. La subcomissió de fotògrafs, 
formada per en Jordi Bagaria, la Montse Bosch i l’Ariel Cavilli, es coordinaran per garantir que 
cobrim tots els esdeveniments i gestionaran el material multimèdia, emmagatzemant-lo i publicant-
lo al web.  
 
INFOAMPA: 
L’objectiu per aquest curs és reformular el sistema de maquetació de l’infoampa de manera que 
sigui possible fer-lo amb eines més convencionals com el Word i, per tant, que qualsevol persona 
pugui fer un InfoAMPA. Seria una maquetació semblant a la de l’Informatiu de l’escola. També es 
començarà a treballar en l’informatiu digital. 
 
CORREU ELECTRÒNIC: 
Ha d’esdevenir el principal canal de comunicació amb les famílies. Per poder-lo utilitzar cal 
prèviament: 
- Inscripció del fitxer de l'AMPA en el RGPD per tal de complir amb garanties amb la LOPD. El 
fitxer conté dades personals com p.e. nom, adreça, correu electrònic, dades bancaries,... 
- Actualització de la base de dades de l'AMPA per tal de: 
- Poder girar les quotes de l'AMPA. 
- De manera progressiva anar substituint la comunicació via paper per comunicació digital. 
- Intentar enviar per correu electrònic, notificacions, informacions d'interès pels pares i 
mares. Fins ara no es feia perquè la base de dades de correus electrònics no estava actualitzada.  
 
CAMPANYES FESTES: 
Hem de fer campanyes més ben planificades, penjant cartells ben visibles, publicant l’INFOAMPA 
amb prou antelació, via mails, web, etc. 
Hem d’aconseguir la complicitat del claustre a l'hora de promoure les activitats de l'AMPA. Al cap i 
a la fi totes elles tenen un component educatiu i de compromís amb l'escola, de ben segur els tutors 
veuran beneficis en el fet de promocionar aquestes activitats entre els seus alumnes.  
 
ALTRES: 
Twitter: tenim un compte obert a twitter gestionat per la Montse Bosch i Josep Perarnau. 
Manual AMPA: seguirem amb el projecte de procedimentar la tasca de l'AMPA en un manual. Això ha 
de facilitar la coordinació entre les diferents comissions, la incorporació a la feina de persones 
noves, les substitucions, escurçarà i securitzarà els procediments... en definitiva, ha de ser un 
instrument de comunicació interna que faci més fàcil la feina de l'AMPA. Aquest Manual està previst 
elaborar-lo junt amb la Comissió de Festes. 
 
 
Es sotmet a aprovació el Pla Anual i s’aprova per unanimitat. 
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5.5- Altres Comissió en les que participa l’AMPA 
 
La Núria Oliver explica en quines altres comissions de l’escola hi ha participació de l’AMPA: 
 
El representant de l’Ampa al Consell Escolar és en Jordi Sala. 
En la Comissió d’Escola Verda hi participen en Jordi Boadas i l’Ariel Cavilli. 
En la Comissió d’Inclusió Social hi participen l’Ariel Cavilli i l’Ester Torras. 
En la Comissió de Menjador la Cristina Sunyer. 
En la Comissió que es crearà en breu en el tema de les TIC i les Tecnologies Aplicades al Coneixement 
hi participarà en Josep Perarnau. 
En l’Associació d’Amics de l’Andersen hi participen en Josep Perarnau i en Jordi Sala.  
 
Referent a la Comissió de Menjador, la Meritxell Torrent és una mare que també hi participa, 
comenta que és important que es facin arribar a través de l’Ampa les inquietuds que es tinguin 
respecte el menjar, les activitats, els monitors... la propera reunió està prevista per començaments 
de novembre. 
 
L’Ariel Cavilli explica breument en què consisteix la Comissió d’Inclusió Social.  
 
GÈNESI I SENTIT DE LA COMISSIÓ 
Des de l'Escola ens preocupa la inclusió social de la comunitat educativa. Tot i que des de l'AMPA es 
porten a terme accions de cohesió, i malgrat el fet que la línia pedagògica de l'Escola és ben 
inclusiva, no podem sentir-nos satisfets perquè aspirem a superar-nos. Volem aixecar les barreres 
que ens puguin allunyar quant a comunitat. No ens convé la complaença, cal ser autoexigents i 
autocrítics per elevar el llistó d'escola inclusiva. 
 
La Comissió és conscient que la problemàtica de la inclusió social va molt més enllà de l'escola i rau 
en la ciutat i en la cultura. No obstant això, és també conscient que l'escola forma persones amb 
valors i ciutadans que han d'intervenir positivament en la ciutat i en la cultura. 
 
Anhelem ajudar cooperativament l'Escola a construir un Andersen capdavanter quant a inclusió 
social. Ho volem així perquè creiem que el profit serà col·lectiu i no només individual. Aquesta 
llavor ajudarà a fer una societat més justa i més compartida.  
 
Estem convençuts que la diversitat és una força, i és per això que volem sentir i incloure a la 
comissió, amb el màxim de pluralitat, totes les veus de la comunitat educativa. També pensem que 
és fonamental comptar-hi especialment amb representants dels pares i mares que puguin reflectir 
aquelles comunitats o col·lectius socioeconòmics més fràgils o aquells que constatem amb més 
dificultats d’inclusió a l’escola. 
   
La idea és muntar un grup de treball el màxim de transversal, que faci visible el problema perquè 
esdevingui profit col·lectiu. Volem reforçar la confiança i els anhels de l'Escola com cèl·lula bàsica 
de la societat. Ens interessa pensar-nos i assumir-nos com equip i treballar plegats des d'una lògica 
cooperativa.  
 
ACTORS  
Per una banda és una comissió de l'AMPA. Per una altra banda l’AMPA funcionarà de manera 
transversal i consensuada amb el claustre de mestres de l’Escola i amb el Consell Escolar. També es 
comptarà amb la presència d’especialistes: un sociòleg, una antropòloga, una treballadora social, 
tots ells  lligats a la comunitat educativa. 
 
PLA D’ACCIÓ  
Consisteix a engegar i concretar les directrius dissenyades en el curs 2015-2016. 
 
1. Promoure el manifest de la Comissió d’inclusió social, ja elaborat, a la comunitat educativa. 
2. Promoure la importància de cursos formatius al claustre de mestres. 
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3. Promoure i dissenyar xerrades, conferències, trobades o taules rodones amb especialistes 
en la matèria, a la comunitat educativa.  
En aquest sentit, la trobada programada per al mes de novembre de 2015 a la nostra escola amb el 
tema monogràfic de la pobresa infantil, organitzada per la FAPAC en col·laboració directa amb 
aquesta comissió, és un exemple. 
4. Promoure les famílies d’enllaç, de manera proactiva, des de l’AMPA. Es tracta d’apuntar 
directament als col·lectius amb dificultats d’inclusió a la comunitat educativa.  
5. Promoure des de l’AMPA, amb especial coordinació i direcció dels mestres del centre, una 
dinàmica (o programa) de deures i encàrrecs acadèmics en grups a casa de famílies d’enllaç 
voluntàries. És una lògica semblant al punt 4  
6. Es buscaran diverses maneres d’incentivar la comunicació i la participació dels col·lectius 
amb problemes d’inclusió. La benvinguda al curs lectiu o el concepte en sí mateix de “donar la 
benvinguda” ha de ser una eina dinamitzadora.             
 
 
6- RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA. 
 
Pren la paraula la Montse Fontarnau, explica que els càrrecs de la junta de l’AMPA són per una 
durada d’un any i per tant s’han de renovar anualment tot i que per aquest any només es preveu un 
canvi que, el de Sotssecretari i es sotmet a consideració de l'Assemblea la següent proposta de 
càrrecs: 
 
President Núria Oliver  
Vicepresident Josep Perarnau 
Secretària Montse Fontarnau 
Sotssecretari Jordi Bagaria 
Tresorera Marta Canadell 
Els càrrecs de la junta tenen poder per actuar en nom de la junta en temes representatius, 
administratius i jurídics. 
Vocals: : Ignasi Pla, Montse Segalés, Jordi Boadas, Ariel Cavilli, Montse Bosch, Miquel Frasquet, Jordi 
Sala, Cristina Sunyer, Núria Homs, Quico Sandoval, Laura Riera i Ester Torras. 
Comissions de treball: Econòmica, Festes, Escola de Pares, Comunicació i Extraescolars. 
 
La renovació dels càrrecs s'aprova per unanimitat. 
 
La Núria Oliver explica com quedarà repartida la Junta en funció del curs que fan els fills i es 
comprova que hi ha força pares als cicles superiors i menys als d’educació infantil i cicle inicial. Fa 
una crida a que algun pare més s’animi a participar en la Junta. Les reunions seguiran sent mensuals 
el primer dimarts de cada mes, a 2/4 de 10 a la sala de professors.  
 
 
8- PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha cap més prec ni pregunta ni havent-hi cap més tema a tractar es dóna per acabada 
l'Assemblea a les 23.35h i es procedeix a brindar amb tots els assistents amb cava i coca per aquest 
nou curs escolar. 
 
 
 
La Presidenta                                                                                                         La Secretària 
 
 
 
 
NOTA: En aquesta acta s’inclou l’estat de comptes del curs 2014-15, la proposta de pressupost pel 
curs 2015-16 així com el pla anual d’activitats de les diferents comissions i la presentació utilitzada 
en l’Assemblea.  


