
ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA ANUAL 
AMPA PILARÍN BAYÉS 

(19/11/15) 
 

1. PRESENTACIÓ: 
La presidenta, Mar Alcantud, agraeix la gran assistència de famílies sòcies presents a 
l’Assemblea.  
Exposa que hi ha unes aportacions fixes que l’AMPA fa a l’escola, com ara: ajut a les colònies de 
6è, aportació de 1.000€ a les activitats esportives que organitza l’escola per cursos (en substitució 
de les antigues Jornades Esportives), etc. Explica que membres de la Junta directiva es 
reuneixen periòdicament amb la Direcció de l’escola, on es fan demandes d’ajuda i l’AMPA ho 
trasllada als membres de la Junta per aprovar o no les accions que se’ns demanen.  
Informa que hi ha una despesa pendent del curs passat per a la compra de lupes òptiques. Està 
pendent de decidir-se quin tipus de material és el més adient pels alumnes.  

 
2. ESTAT DE COMPTES:  
El tresorer, l’Edu Aixut, informa de les despeses i entrades que ha tingut l’AMPA als 3 comptes 
bancaris dels qual disposa (general, PCEE i acampada) durant el curs 2014-2015 (tancament al 
juliol de 2015).  
A tancament, hi ha un saldo a favor de 27.359,69€. S’explica que hi ha unes accions pendents 
que suposaran una gran despesa: compra de taules noves pel menjador i cortines per les aules 
de l’edifici nou. Es continuaran fent totes les aportacions que la Junta consideri a l’escola. 

 
3. COMISSIONS: 

- Extraescolars: La Mar Alcantud recorda que enguany totes les extraescolars s’han 
externalitzat i que els pagaments s’efectuen directament a les diferents empreses. 

 
- Socialització: La Mercè Sala explica que any rere any s’han vist millores palpables en els 

pagaments dels llibres socialitzats per part de les famílies, per la qual cosa el nombre 
d’incidències ha disminuït força. Per una altra banda, expressa les dificultats que hi ha en 
l’adquisició de llibres i quadernets, perquè les editorials deixen d’editar aquest material 
per forçar la compra de llibres nous. El problema ara és que les editorials no editen, ja no 
els llibres que tenim, sinó els llibres i quadernets nous o en fan edicions curtíssimes 
(alguns quaderns s'han canviat per això i amb els nous també hi ha problemes en 
l'edició). De totes maneres, els llibres que utilitzen els alumnes són bons per a 
l’aprenentatge de les diferents matèries, per la qual cosa els mestres de l’escola aposten 
per mantenir-los en la mida que es pugui.  

 
- Delegats: En Víctor Campillo, coordinador de delegats, explica la funció i necessitat d’una 

bona coordinació entre els delegats de classe, l’escola i l’AMPA, per afavorir les 
comunicacions i resoldre problemes. 

 



- Menjador: L’Àngel Huerta exposa la problemàtica vers l’aforament que tenim al menjador. 
Per temes de seguretat, el Departament ha reduït l’aforament dels torns del menjador, per 
la qual cosa a dia d’avui els alumnes no hi cabrien, ja que només hi podrien accedir-hi 85 
alumnes i superem la xifra considerablement. Exposa que després de diferents peticions 
la direcció ha demanat que aquesta xifra pugui augmentar a 132 alumnes per torn. De 
totes maneres, de cara a cursos vinents no hi cabrien. S’està plantejant l’opció de que 
algun curs dini fora del menjador (com ara P3), però encara està per decidir. Per aquest 
motiu ens veiem amb la necessitat d’abastir l’escola de taules noves plegables. 

 
Jornada intensiva: Degut a la consulta i petició d’algunes famílies a final del curs passat, 
s’exposa la possibilitat que durant les 2 setmanes de jornada intensiva al juny, els 
alumnes usuaris del menjador surtin a les 15.30 en comptes de les 15.00h. S’explica que 
l'empresa del Servei de Menjador es pot adaptar al nou horari canviant contractes, que 
implica un augment de la jornada pels infants, que també s'hauria de canviar l'horari dels 
autocars i altres canvis com poden ser de monitors (per incompatibilitat d'horaris) per la 
qual cosa pot haver famílies que no vulguin modificar l'horari en jornada intensiva. Es 
recorda que el preu del Servei de Menjador no és per hores que és per dia i el fixa el 
Dept. d'Ensenyament (6,20€/dia pels usuaris fixes al que voluntàriament afegim sis 
cèntims pel manteniment i compra d’elements bàsics del menjador que són de l'AMPA) i 
que l'horari no depèn del Servei de Menjador, ja que l'horari l'estableix el Consell Escolar. 
Per tant, si es voluntat d'una majoria en votació canviar l'hora de sortida en jornada 
intensiva el representant de l'AMPA ho proposaria al Consell Escolar. 
Es realitza la votació amb el resultat següent: 
Vots a favor de proposar al Consell Escolar la sortida a les 15.30 durant la jornada 
intensiva al juny: 11,11% 
Vots en contra de proposar al Consell Escolar la sortida a les 15.30 durant la jornada 
intensiva al juny: 47% 
Abstencions: 41% 
 

4. FEDERACIÓ AMPAS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS: 
En Dani García explica que a les reunions d’AMPAs de Sant Quirze del Vallès s’ha fet la proposta 
de configurar-nos totes juntes (les 6 escoles més els 2 instituts) com a Federació. Això suposaria 
tenir més veu davant de peticions a les institucions i organismes, avantatges per a la sol·licitud de 
subvencions que atorgo la Diputació i estar en continu contacte amb el centre de Sant Quirze i 
poder fer accions conjuntes. No obstant, la nostra autonomia com a AMPA no la perdríem. Per 
configurar-nos com a FAMPA s’ha decidit fer una aportació de 20€ per AMPA, perquè la inscripció 
en el registre d’associacions suposa una despesa.  
La Junta directiva de la FAMPA estarà formada per un president (escola Lola Anglada), un 
tresorer (escola Onze de Setembre) i un secretari (en Dani, del Pilarín). A més d’un vocal de cada 
una de les altres escoles i instituts. Es va decidir que les reunions es realitzarien al Pilarín Bayés, 
ja que per la nostra ubicació fora del centre ens acostaria més al municipi. 
Es realitza la votació i per unanimitat s’aprova formar part de la FAMPA. 



5. ELECCIONS MEMBRES DE LA JUNTA DE L’AMPA:  
Amb nombrosos canvis a l’actual Junta de l’AMPA, s’aprova per unanimitat la nova composició de 
la Junta per al curs 2015-2016, amb els membres següents:  
 
Elisabet Herrera Presidenta 
Sònia Villalba Vicepresidenta (nova membre) 
Alícia Nualart Secretària (nova membre) 
Judit Artigas Tresorera (nova membre) 
Laura Rebollal Representant Consell Escolar 
Àngel Huerta Vocal 
Dani García Vocal 
Fanny Sáez Vocal 
Laura Delgado Vocal 
Mar Alcantud Vocal 
Nerina López Vocal (nova membre) 
Núria Vaqué Vocal 
Rosa Rebollal Vocal 
Seila Barja Vocal 
Silvia Martínez Vocal 
Sonia Pérez Vocal (nova membre) 
Víctor Campillo Vocal 
Xeli Amat Vocal (nova membre) 
Yolanda Rodríguez Vocal 
 

Membres sortints: Edu Aixut, Manoli Genicio, Mercè Sala, Mónica Montero i Pepín Malberti. 
 
6. PRECS I PREGUNTES:  

Sense cap consulta a afegir, s’aixeca l’Assemblea a les 19.30h. al menjador de l’Escola 
Pilarín Bayés. 
 
 

Les Fonts de Sant Quirze del Vallès, 19 de novembre de 2015 
 
 
 


