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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

DE L’ ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL ·LEGI JANER 
 

Acta  Assemblea general ordinària de l’AMPA del Col·legi Janer 
Dia:  25.09.2019 

Hora:  19:00 h en primera convocatòria i 19:30 h en segona   
Presents:  41 assistents comptant els membres presents de la junta.  

 
 
 
ORDRE DEL DIA  

 
1. (*)Posada en coneixement i aprovació, si s’escau , de l’acta anterior 
2. Aprovació de l’estat de comptes i del pressupost  curs 2018/2019 
3. Informació projectes realitzats 2018-2019 i en c urs 2019-2020 
4. Renovació de part dels membres de la Junta. Pres entació de candidats 
5. Torn obert de paraula 
 
 
 
(*)S’informa que la present acta de l’Assemblea General es troba publicada a la web de l’escola 
, amb enllaç www.xena.ad/janer  i que la podeu consultar abans de l’Assemblea, tota vegada 
que, tret que alguna persona ho demani expressament, no es donarà lectura a l’Assemblea i 
únicament es sotmetrà a debat el punt que correspongui, cas que alguna persona tingui alguna 
mena de comentari o esmena a efectuar sobre l’acta anterior, que es donarà per coneguda i 
informada. 
 
 
 
TEMES TRACTATS  
 

1. (*)Posada en coneixement i aprovació, si s’escau , de l’acta anterior 
S’inicia la reunió a les 19:30h en 2a convocatòria. 
Es posa en coneixement l’acta de la darrera Assemblea i s’aprova sense esmenes i per 
unanimitat de tots els presents.  
 
2. Aprovació de l’estat de comptes i del pressupost  curs 2017/2018 
- El tresorer Nino Marot explica l’estat de comptes del curs anterior. 
Queden aprovats els comptes. 
- Incidència: coques amb Meri Cookie. No sempre el servei ha estat satisfactori. 
Una mare ens comenta que a la reunió de principi de curs d’Infantil, les mestres han 
demanat que els aniversaris siguin saludables a infantil 5. Per tant, la coca potser no és 
la millor opció. 
- Millores en la comunicació a través de la nova web. Les incidències en les activitats. 
- Demanen el perquè de la contractació d’una administrativa. Al sant Ermengol no en 
tenen, a Sagrada Família tampoc... Amb les gestions i el control de les activitats de 
migdia es fa necessària aquesta contractació. 
- Demanen el link dels comptes de l’AMPA. 



- Es presenta el pressupost del nou curs en números rodons. Amb les propostes de: 
quinto, loteria de Nadal, venda de roses, loteria de pasqua. 
L’aportació de diners per a les excursions dels nens és per a totes les excursions, no 
només per les de final de cicle. S’aprova per unanimitat augmentar aquestes aportacions 
encara que augmenti aquesta partida.  
 
3. Informació projectes realitzats 2017-2018 i en c urs 2018-2019 
- La presidenta Begonya Rubio explica als assistents mitjançant un power point totes les 
activitats, tasques i aportacions que fa l’AMPA. 
- Necessitem nous membres ja que aquest curs hem tingut unes quantes baixes. 
- Expliquem que volem aprovar a la propera junta l’aprovació de l’aportació de diners a 
les excursions de 2n i 4t de primària. 
- Expliquem com funciona. la festa de final de curs. L’any passat va ser una festa diferent 
i va agradar molt tot i que no va durar tantes hores. 
S’han de buscar patrocinadors perquè no surti deficitària. 
- Quinto: no tenim espais. L’hauríem de fer entre l’1 de desembre d’enguany i el 15 de 
gener de l’any vinent. Busquem un lloc per ubicar unes 600 persones aprox. 
Els pares tenen preguntes sobre la viabilitat del quinto. 
- Els pares es queixen de l’excursió de 4t de l’ESO. Els mestres no la volen fer. 
Proposta: buscar professors voluntaris al viatge de 4t d’ESO. 
- Moviment Janer: aportació per la sortida que fan. 
- La informació de l’auxiliar de conversa no arriba a totes les famílies. Valorar que la rebi 
tothom. 
- Proposta de xerrada de tecnologies i control parental. 
Per unanimitat s’aprova el pressupost 2019-2020. 
 
4. Renovació de part dels membres de la Junta. Pres entació de candidats. 
 
Xavi Martin  
Sergio Castillo  
Meritxell Martínez  
Conxi Homs  
Lucía Abreu  
Vanessa Remon  
Vanessa Repiso  (col·laboradora) 
Ma Dolores Nine  (col·laboradora) 
Maria Cosan  
Ana Simón  (col·laboradora) 
David Pérez  
Marta Pujol  
Maica Castells  
Sònia Albert  
Mireia Pedescoll  
Eva Dalmau (col·laboradora) 
Imma González  
Oliver Alís  
5. Torn obert de paraula 
- Hi ha un pare que no entén tantes activitats per recaptar diners. 
- També hi ha pares que parlen de demanar subvenció al Comú d’Andorra la Vella. 
- Rebem queixa dels llibres (volum, diners i pes a la motxilla) 
- Rebem queixa de la metodologia a Infantil que treballen per projectes i quan arriben a 
primària, el sistema canvia. 
- Queixa de per què s’han de folrar els llibres amb plàstic quan som una escola verda. 
- Ens demanen que pengem els comptes de l’AMPA i els estatuts. 


