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- Assistents  26 persones. 
- En primer lloc  la nova  direcció  fa una exposició del  seu projecte, es pot consultar a l’ web de l’ escola.  
- Al finalitzar la intervenció de direcció una mare demana si  no es podria fer una festa de Nadal més 

participativa , amb més intervenció dels cursos. Direcció  pren nota. 
- Aprovació de l’acta anterior. 
- La tresorera fa l’ explicació del  balanç:  es va començar l’ exercici  amb un saldo  de 131.725,87 €, que 

juntament amb els ingressos van donar  431.004,56 €  al final  del  exercici, les despeses  van ser 
259.280,88 €, que  van acabar donar  un romanent positiu de 171.723,68 €. 

- La millora del romanent es deu a que ens han atorgat més beques de les esperades, dons en un moment 
inicial no semblava que en poguéssim rebre, a més hi ha hagut un repunt en la quantitat de comensals 
al menjador.  Addicionalment, l’ Ajuntament no ens ha cobrat encara  l’ import sencer del  combustible  
consumit, que quedarà per l’ exercici següent. 

- En l’ extra escolar d’ esport seguim tenint perdudes a pesar dels increments que hem anat implantant, 
uns 7000 €,  on cop més s’ explica que  l’ amipa dona molt valor a aquest tipus d’ activitat. 

- També  se segueix subvencionant la  coral, tot i que es va incrementant la quota  cada any. 
- Hi havia una partida de 6000€ per material  i inversions a l’ escola, amb la parada per el  canvi de 

direcció  no s’ han gastat. 
- S’ esta guardant  diners perquè  l’ exterior de l’ escola necessita varies intervencions  i no sembla que 

cap  administració  es volguí fer càrrec. L’ intenció de la Junta es fer un projecte seriós, que contempli  
incloure espais pedagògics. 

- L’ Amipa té 15  treballadores en plantilla,  hem de tenir aprovisionades partides per poder fer fronts a 
possibles baixes i imprevistos. 

- Amb les beques menjador hi ha un decalatge important entre la despesa que generen i el seu 
cobrament. 

- La tresorera exposa el  pressupost del  any vinent: partint d’ un romanent positiu de 171.723,68 €  es 
preveuen 482.558,67 € total  amb els ingressos , mentre que les despeses  s’ han pressupostat en  
295.578,00€ , deixant un romanent final  de  186.980,67 €.  En el  pressupost s’ han inclòs les despeses 
i inversions previstes, però el  provisionament per obres grans a l’ exterior de moment  no s’han inclòs. 

- Actualment al  menjador hi ha  273 alumnes, atesos per 4 cuineres, 9 monitors, 1 coordinadora i 1 
monitor d’angles. Hi ha hagut un augment de nens. 

- Les extraescolars aquest anys hem tingut els següents inscrits d’ inici: 
- Angles  86 alumnes 

Mecanografia  15 alumnes 
Contes p3 a p5 12 alumnes 
Polisport  49 alumnes 
Futbol 32 alumnes 
Basquet 45 alumnes 
Coral 25 alumnes 

- L’ extra escolar de cinema  no s’ ha pogut repetir perquè la persona que la portava ha marxat del país. 
- S’ explica el  projecte “caps home to home”, que per primer any s’ha implantat a l’ escola 
- Conegut també com Conversation assistant programme for schools és un programa que aporta un 

auxiliar de conversa per hores lectives i no lectives. És sempre un natiu, normalment jove,  que a més d’ 
ajudar en les classes fa reforços al menjador i ajuda a la comissió d’ angles. 

- Calen famílies acollidores , es fa una crida per l’ any vinent. 
- El  programa  porta beneficis per alumnes, mestres i famílies acollidores. 



	
	

- La família acollidora ha de tenir una habitació per ell sol, li ha de  donar  manutenció, també en caps 
setmana i vacances. 

- Ha d’ haver connexió d’ internet, transport,  així com formalització legal. 
- L’ escola ha d’ obrir-li un compte per la nomina. 
- Al gener-febrer s’obrirà una borsa de famílies acollidores. 
- El  auxiliar ha de tenir en compte que  viu a una casa d’ una família, i amotllar-se a les seves  costums i 

horaris, i la família no li pot exigir que tingui cura dels nens fora de les hores d’ escola, no és un aupair. 
- Es comunica que la festa de nadal  serà el  17  de desembre.  
- La coral  ha estat requerida per fer una canta el dia 1 de gener a la rebuda del patge de Mas bernat. Hi 

haurà 21 cantaires.   
- L’ Amipa va fer constar a reunió del consell escolar, davant del  regidor el malestar per l’ estat del 

exterior de l’ escola, i per la falta  d’ inversions. 
- La votació dels pares que formaran part del nou consell escolar serà el  1  de desembre. 
- Es presenta el  nou logo  de l’ amipa. L’ ha realitzat Pep Xutglar. 
- S’ informa que es tornarà a fer una sortida  dels equips de basquet a veure l’ Uni Girona femení. 
- En el  torn de preguntes es demana si  ja se sap  quin dia i format tindrà la festa,  de moment no s’ ha 

decidit. 
- Un pare manifesta que li fa vergonya la poca gent que assisteix a l’ assemblea,  i proposa fer un 

descompte de la quota de  l’ amipa.  Es descarta perquè seria  incentivar  monetàriament una cosa que 
hauria de sortir dels pares. L’ amipa ha intentat  tenir més assistència, programant xerrades  o 
explicacions de les extra escolars, però  els resultats sempre són els mateixos. 
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