Acta de l’Assemblea General de l’AMIPA Volcà Bisaroques
DATA: 14 de novembre de 2022
LLOC: biblioteca de l’escola i online
HORA : 20 h
1a part
Dinàmica per treballar la relació família i escola, amb Miquel Àngel Alabart, mestre psicopedagog,
format en teràpia Gestal i en teràpia familiar sistèmica.
Pausa i pica-pica
2a part
Assemblea General de l’AMIPA de l’Escola Volcà Bisaroques
Assistents: 17 presencials i 6 online, total 23 persones.
Ordre del dia de l’Assemblea
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Balanç econòmic del curs 2021-2022
3. Pressupost del curs 2022-2023
4. Proposta de revisió de quotes per al curs 2023-2024
5. Renovació dels càrrecs de la Junta i proposta de canvi de nom de l’AMIPA a AFA
6. Proposta de participació a la Marató
7. Precs i preguntes
RESUM D’INTERVENCIONS
Hora d’inici de l’Assemblea : les 21 h
Assistents : 22 persones
1. Aprovació de l’acta anterior
El tresorer de l’AMIPA, Jordi Buch, informa que s’ha enviat l’acta junt amb la convocatòria de
l’Assemblea i demana si hi ha cap esmena o comentari al respecte.
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat.

2- Balanç econòmic 2021
En Jordi Buch comenta que tota la informació de l’Assemblea està penjada al web i que l’acta de
l’Assemblea d’avui s’hi penjarà en breu. Per tant totes les famílies que no han pogut assistir a
l’Assemblea ho podran consultar.
Comença mostrant el balanç econòmic del curs 2021-2022 i comenta que la diferència entre els
ingressos i despeses de l’any ha estat de 670 euros en positiu.
El balanç reflecteix com cada any com n’és d’important la gestió del menjador per part de l’AMIPA ja
que ens suposa uns ingressos de 50.901,15 euros. Aprofita per comentar que tenim conveni per la
gestió fins el 2025 i prorrogable fins a 2027.
Segueix comentant que ens han retornat un avançament que vam pagar de l’impost de societats que
puja 7.314,77 euros, i que les quotes dels socis són exemptes de l’impost de societats.
També explica que el combustible puja tant, 4.836,57 euros perquè durant tres cursos l’ajuntament
no l’havia cobrat per un error seu.
Que la vetlladora del curs anterior ens ha suposat un ingrés de 4.552,32 a favor perquè s’ha
ingressat aquest any.
En quant a les extraescolars com es pot veure en el balanç són deficitàries, tenint en compte que la
Coral és gratuïta i que la resta d’activitats les oferim a preus molt per sota del cost que tenen per
donar opció a les famílies a apuntar als seus nens. Els ingressos del menjador ens financen aquestes
altres partides que són deficitàries.
A partir de l’any passat s’ha desglossat la partida d’altres i pel què fa al material fungible l’AMIPA
està assumint i una despesa de 554,55 euros de folis que hauria de pagar l’escola. Es parlarà amb
l’equip directiu.
La diferència a la partida 6.4.10 de Jornada continuada és perquè part de les despeses estan
comptabilitzades a l’apartat de 3.8.2 sous monitors
Jordi Buch també informa de la partida 7. Escola on es pot veure l’aportació de 19.939,29 que fem
l’AMIPA per les millores de l’escola: especialista de plàstica, l’auxiliar de conversa, material fungible
de neteja i el rocòdrom Rocòdrom.
Per tant aquest és el balanç que està quadrat a l’euro amb el saldo de bancs com es reflecteix en la
diapositiva que mostra als assistents.
S’aprova el tancament econòmic del curs 2020-2021.
3.Pressupost 2022-2023
Referent al pressupost per aquest curs 2022-2023 el mostra en pantalla i comenta que la partida de
quotes socis inclou els impagats del curs 2021-2022, que representen unes 25 famílies.
Comenta que ha incrementat la partida de queviures en 5.000 euros tenint en compte la pujada de
preus per la inflació. Segueix amb la partida de renovació d’infraestructures de 8.500 euros de les
obres que s’han fet a la cuina aquest estiu.
Les extraescolars les hem pressupostat amb 23.000 tenint en compte que aquest any no hi
l’extraescolar d’anglès i de moment tampoc auxiliar de conversa, aquesta última però es mirarà si

durant el curs es pot incorporar alguna persona. I aquest any la junta treballarà per poder tornar a
incorporar l’anglès a preus competitius, que això és bastant difícil.
Se moment es proposa tornarà a deixar com activitat gratuïta la Coral i hi ha una nova extraescolar
de ceràmica que ha estat molt ben rebuda per part de les famílies i els nens.
Per tant fent uns càlculs sempre pessimistes es tanca el pressupost en – 2.083,40 de dèficit, comenta
que no s’haurà de pagar l'impost de societats.
Abans de passar a l’aprovació del pressupost el tresorer i el president expliquen que divendres van
rebre una proposta de petició de l’escola per renovar mobiliari, l’any passat vam demanar des de
l’AMIPA que abans del 31 d’octubre es fes la petició si n’hi havia per poder-la incorporar el
pressupost i debatre aquesta despesa a l’Assemblea, però la vam rebre divendres. La compra
d’aquest mobiliari ( books, carrets, estanteries...) puja a uns 7.979 euros. El president comenta que
tenim una Amipa molt sanejada però s’ha de tenir previsió, per anys futurs o si mai no tenim la
gestió del menjador. Després d’escoltar l’opinió de diferents famílies s’acorda finançar el 50%, i
aprofitar per saldar la despesa dels folis.
S’acorda el pressupost 2022-2023 per unanimitat.
4. Proposta de revisió de quotes per al curs 2023-2024
En Jordi Buch ha preparat una proposta per aplicar el curs 2023-2024 amb diferents supòsits:
● Incrementar en 2 euros la quota de socis.
● Pujar el menjador 0.10 cèntims tant fixes com esporàdics tenint en compte que tot i aquesta
puja som l’escola que oferim el menjador de llarg més econòmic.
● Pujar 1 0 2 euros les activitats extraescolars.
● I fer pagar la coral ( aquesta es valorarà )
Aquesta proposta s’acabarà de treballar però els assistents aproven per unanimitat apujar-les de
cara al curs 2023-2024.

5. Renovació dels càrrecs de la Junta i proposta de canvi de nom de l’AMIPA
En Jordi Puigdemont explica que tant la presidència, com la vicepresidenta i també la secretaria,
després de molts anys a la Junta de l’AMIPA deixen el seu càrrec perquè els seus fills ja estan a sisè,
el mateix passa amb altres membres de la junta que actuen com a vocals. El president agraeix la
feina feta durant tots aquests anys i passa a proposar els substituts :
President sortint : Jordi Puigdemont
Vicepresidenta sortint: M. Àngels Juncà
Secretària sortint: Turina Serra
Nou president: Marc Castanyer
Secretària entrant : Laura Vergés

En aquest punt al president agraeix la feina i encoratja al nou president i membres a seguir
treballant amb les ganes i dedicació dels membres tant els que ens han precedit, els actuals i els
futurs.
S’aproven per unanimitat els substituts i les vacants queden cobertes i es faran les gestions
administratives que calguin.
El president continua informant que som de les poques Associacions que encara portem el nom de
pares i mares i proposa, si l’Assemblea ho aprova, procedir al canvi del nom d’AMIPA a AFA de
l’Escola Volcà Bisaroques. Els assistents a l’Assemblea comenten que sí que cal el canvi de nom.
S’acorda per unanimitat el canvi de nom a Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Volcà
Bisaroques.
6. Proposta participació a la Marató
Es proposa fer una caminada solidària com a cada any el dia 11 de desembre al matí i la cantada de
la coral serà a la tarda.
Aquest any es proposa a l’escola que ja que hi ha el taller de ceràmica que les medalles fetes pels
alumnes siguin d’aquest material.
Es proposa fer una donació d’uns 800 euros i els que no s’aconsegueixin amb l’urna que deixem a
l’escola i amb la caminada, els posa l’Amipa. L’any passat van ser uns 500 euros.
S’acorda la proposta.
En Jordi Puigdemont, informa que el dia de la Marató els Marrinxos faran “la faràndula balla amb la
Marató”. I proposa treure els gegants de l’escola 10 a 12.30 o 13 h , ja ho va comentar a l’equip
directiu i no hi veuen inconvenient si són les famílies qui se’n responsabilitzen, per això demana la
col·laboració als pares i mares de l’escola
S’acorda fer un missatge per passar-lo a tots els grups de Whatsapp de l’escola.
7. Precs i preguntes
Un pare comenta si entre les monitores de menjador hi ha “mal rotllo” que li ha arribat per part
d’una mare. La Dolors comenta que no hi ha res a destacar, com a totes les feines entre els
treballadors a vegades hi ha discrepàncies, però que això en cap cas afecta als nens i nenes que es
queden a menjador. Es proposa però estar atents.
Una altra mare comenta com és que l’escola no va a Cantània . S’informa que va ser una decisió
unilateral de l’escola. Les famílies però insisteixen que se’ls ha de fer arribar una altra vegada
aquesta demanda i que es torni a establir un canal com l’enquesta que hi havia hagut per fer arribar
suggeriments a l’escola. S’insistirà en obrir algun canal de comunicació escola-famílies.

Una mare demana que per l’extraescolar de bàsquet si plou o fa fred poder jugar en algun pavelló.
En Jordi Puigdemont explica que per aquest tema s’està en contacte amb Santa Pau i Argelaguer per
poder jugar allà.
Les famílies volen fer constar en l’acta el malestar i queixa per la Jornada continuada de principi de
curs, no hi havia monitors professionals, molt descontrol, la mainada al patí amb molta calor....
També es vol deixar clar que l’Amipa no ha tingut res a veure en aquest monitoratge que depenia del
Departament d’Ensenyament. Cal fer arribar al Departament que s’està en total desacord en com
van procedir.

No havent-hi cap més intervenció es dona per finalitzada l’Assemblea a les 22.23 h
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