
 
ACTA ASSEMBLEA AMPA 7.10.2022  

Es dona la benvinguda i l’inici a l’assemblea de l’AMPA el divendres 7 d’octubre de 2022 a les 

16.45h. Es presenta l’ordre del dia: 

1- Benvinguda i presentació. 

2- Aportacions econòmiques AMPA 21-22 

3- Comissions de treball 

4- Objectius AMPA 

5- Votacions canvi de nom AMPA/AFA. 

6- Torn obert de comentaris/preguntes. 

1. Benvinguda i presentació. 

Es presenten els membres de la junta, es comenta el càrrec que ocupa cadascú, i com estan 

repartides les funcions. També s’informa que la Junta es reuneix trimestralment, i que són 

reunions obertes a tothom (s’informarà prèviament per correu electrònic). 

2. Aportacions econòmiques AMPA 21-22. 

Es presenta un resum dels comptes del passat curs escolar. 

Es comenta que la principal aportació econòmica de l’AMPA ve donada per les quotes de les 

famílies sòcies, que actualment són 101 famílies. Això representa un total de 5000€, que van 

destinats a: 

- Aportació a l’escola per compra de material i mobiliari per les classes. 

- Assegurança per tot l’alumnat de l’escola. 

- Compra de material fungible per l’estona d’acollida, pel menjador i/o festes. 

- Compra d’agendes escolars i paquet de fulls gratuïts pels socis. 

- Aportació anual al viatge dels Alumnes de 6è. 

En general, el balanç global que es calcula que hi va haver el curs 21-22 de les activitats que 

gestiona l’AMPA + les quotes dels socis van ser uns 1000€, que es van utilitzar per afrontar part 

de les despeses de la festa de primavera i de final de curs de l’escola.  

També es comenta que en el passat hi havia hagut fins a 140 famílies sòcies, i que un dels 

principals objectius de l’AMPA actual serà intentar recuperar l’interès per ser socis de l’AMPA. 

Finalment, s’explica que l’AMPA té un romanent que es guarda per mobiliari i màquines de la 

cuina, per si s’hagués de fer càrrec de la reparació o canvi de maquinària de la cuina. 

3. Comissions de treball de l’AMPA. 

Els membres de les diferents es presenten, i fan un resum de com s’organitzen i dels principals 

objectius de cadascuna. 

Comissió de menjador 

S’està treballant amb l’empresa ESPAIS. S’ha aconseguit que l’empresa dissenyi menús 

específics pels i les alumnes que tinguin al·lèrgies/intoleràncies, els menús estan penjats a la 

web (www.ampabruguera.cat). També s’està treballant amb l’empresa per la dinamització del 

pati. 

http://www.ampabruguera.cat/


 
Per altra banda, s’ha presentat l’escola per participar en el projecte “Bo Sa d’aquí”, que és un 

projecte musical que té per objectiu promoure l’alimentació saludable i de Km0. 

Entre els assistents, es demana si pot haver-hi un fons més variat de fruita de temporada, ja que 

a vegades l’opció de fruita és la mateixa cada dia de la setmana. També es demana millorar el 

pícnic que s’ofereix quan els nens van d’excursió (promoure l’ús de carmanyola per aquells dies). 

També es demana revisar el no-cobrament de l’àpat en el cas que no s’assisteixi al menjador, si 

s’avisa amb antelació. 

Com que sembla que hi ha diverses demandes de pares, la comissió demana que es facin arribar 

per escrit per poder-les treballar. 

Extraescolars 

És una comissió molt activa durant tot el curs. Calen nous voluntaris per reforçar-la. Es comenta 

que aquest any s’ha ofert un nombre molt elevat d’extraescolars, i que la gent ha respost molt 

bé, n’han pogut sortir moltes.  

Al maig compten poder oferir jornades de portes obertes a les extraescolars.  

Entre els assistents, es demana si es pot fer pública l’oferta d’extraescolars de l’any següent amb 

anterioritat, al maig-juny del curs anterior, ja que facilitaria que es poguessin combinar-les amb 

les que es fan fora de l’escola. Des de la comissió de festes comenten que parlaran amb 

extraescolars per coordinar-se i mirar si es poden fer exhibicions de cares a la festa de final de 

curs. 

Material 

Faltaria una persona que s’encarregui d’aquesta comissió. Consisteix en, cap a finals de curs, 

portar el llistat del material que demana l’escola pel curs escolar següent, a la papereria del barri 

Neus Paper, i així poder oferir un conveni que permeti obtenir el material amb descompte. 

Casals 

S’ofereixen casals per nadal, setmana santa, tardes de juny, casal de natació de les tardes de 

juny i el casal de Sant Joan.  

Els assistents que van ser usuaris del casal de Sant Joan, comenten que la qualitat de la proposta 

va ser molt baixa: es va vendre un projecte que realment no es va acabar fent. Es demana si es 

pot millorar aquest servei, i reclamar a l’empresa que compleixi amb la programació que 

s’ofereix. 

Dinamització i festes 

S’explica el calendari de festes previst pel poper curs. També es fa una crida a nous voluntaris 

per reforçar la comissió.  

S’explica la proposta del Bruguigot, per recollir diners. 

Entre els assistents, es comenta que es podrien fer exhibicions per donar a conèixer propostes 

de noves extraescolars que no són tant populars. També es comenta que una proposta per 

recollir diners que va quedar paralitzada amb la pandèmia era fer un Boc’n’roll del Bruguera, i 

que es podria recuperar. 



 
Escola de famílies 

S’explica que s’està treballant en noves propostes de sessions informatives, i que es passarà una 

enquesta per recollir les inquietuds de les famílies. Es volen repetir les sessions de sexualitat i 

de noves tecnologies que es van fer fa uns anys, i que van tenir molt d’èxit. 

Finalment, un cop comentades també les comissions d’Acollida, Hort, Sortides i Comunicació, 

disseny, imatge i web, s’expliquen nous projectes que seria molt interessant que es poguessin 

estirar (i pels quals, actualment no hi ha membres): 

- Projecte Anti-crisi: hi ha famílies que han mostrat interès en l’existència d’un mercat 

d’intercanvi de roba, joguines, productes de necessitat. L’objectiu seria fer 

comunitat ara que ve una nova crisi econòmica, semblant al Bruguimercat que es va 

fer fa uns anys. 

- Projecte pati: és un projecte mixte Escola-AMPA. Des de la comissió del menjador 

es diu que s’intentarà estirar, treballar en millores en aquest sentit. 

- Cerca de subvencions: calen mans per poder pressionar a la Direcció de l’Escola per 

sol·licitar subvencions per diferents millores a l’Escola. Hi ha la possibilitat de 

dissenyar un projecte pel Pati, i optar a una subvenció de l’Ajuntament que ajudaria 

a millorar el pati. 

Per altra banda, s’informa que si algú no vol comprometre’s a formar part d’una comissió, però 

té ganes d’ajudar puntualment a l’AMPA amb el que calgui hi ha un grup de whatsapp al qual es 

poden afegir. 

4. Objectius AMPA 

Es comenten els principals objectius de l’AMPA actual: 

- Fomentar una comunitat de convivència per incentivar la formació integrals dels 

nostres fills i filles. 

- AMPA com a espai educatiu, no només gestora de serveis. 

- Vehicular les inquietuds i objectius que manifestin les famílies referents al 

funcionament i millora de l’ensenyament. 

- Participació en projectes acordats amb l’escola. 

- Organitzar activitats d’esbarjo i lúdiques per tota la comunitat escolar. 

5. Votacions de canvi de nom 

S’explica que s’ha rebut la proposta de diferents famílies per canviar el nom d’AMPA a AFA, i 

que s’ha decidit portar a votació. L’objectiu és ser una associació que representi més realitats 

diferents de la nostra escola, ja que el model de família que s’hi pot trobar és molt divers, i no 

només de mares i pares. S’explica que el cost d’aquest canvi de nom seria d’uns 130€ per les 

gestions, més tota la burocràcia que implicarà el canvi. 

Es fa la votació a mà alçada. Hi ha 15 Sí, i 6 abstencions. Amb aquesta votació, queda aprovat el 

canvi de nom d’AMPA a AFA. 

L’Acta de l’Assemblea es penjarà a la web (www.ampabruguera.cat), i es farà un correu 

informatiu amb el més destacable a les famílies. 

Sense més intervencions, la reunió es dona per finalitzada a les 18:20h.  

http://www.ampabruguera.cat/

