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ACTA ASSEMBLEA ECONÒMICA AMPA ROSSEND MONTANÉ 
CURS 2020-21 

 
Data: 13  maig de 2021 

Lloc: https://meet.jit.si/AssembleaEconomicaAMPA 

Accés amb contrasenya facilitada als socis 

 
INCÍS 

Donat que l’assemblea es realitza de manera virtual no es poden comptabilitzar les 

abstencions en les votacions ja que no podem garantir que l’abstenció sigui voluntària i no 

ocasionada per fallades informàtiques o similars. Així mateix, el nombre d’assistents pot variar 

durant el transcurs de l’assemblea per aquest mateix motiu. 
 

S’avisa als assistents que l’assemblea serà enregistrada i que si algú vol preservar la seva 

imatge pot desconnectar la càmera. 
 

S’inicia l’assemblea a les 19:40h amb 17 assistents. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Què és l’AMPA? 

Exposem què és l’AMPA tal com l’entén la junta actual per tal que es pugui comprendre 

millor la gestió que se’n fa. 

2. Balanç econòmic 

S’exposen, mitjançant una gràfica, les entrades i sortides que hi va haver l’any 2018- 

2019 ja que és el curs complert més recent que va funcionar amb normalitat i no estava 

alterat per la pandèmia. S’expliquen els diferents moviments de manera genèrica i 

s’especifica el funcionament econòmic actual d’entrades i sortides. Especifiquem que 

no es funciona per partides sinó que amb els diners que hi ha es paga i s’inverteix en 

el que es creu més necessari o beneficiós per tot l’alumnat. 

S’exposa una gràfica comparativa del curs passat, afectat pel confinament, i del curs 

actual, fins al segon trimestre. 

Exposem l’evolució del fons si seguim al mateix ritme i valorem que en 3 anys ens 

quedarem sense fons. 

Una família pregunta com es desglossa la despesa de l’AMPA i s’especifiquen totes les 

despeses que en formen part. 

3. Col·laboracions amb l’escola 

S’explica que ens sembla una de les despeses importants i es desglossa en els diferents 

conceptes. S’explica que aquest curs s’ha fet una col·laboració molt important per tal 

d’ajudar a l’escola en el tema de les tecnologies i equips informàtics donada la necessitat 

d’avançar en aquests aspectes per risc d’un nou confinament. 

Una família manifesta que les aportacions per excursions haurien de ser per família igual 

que la quota i no per infants. 
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Una família opina que s’haurien d’agilitzar les comunicacions de l’escola amb serveis 

socials perquè la resta de famílies no hagin de veure’s afectades per altres famílies 

amb necessitats. 

S’exposa que actualment col·laborem segons la demanda de l’escola i s’obre un torn 

de votació per decidir com gestionem aquest tema a partir del curs vinent. Es donen les 

següents opcions: 

• Opció 1: no col·laborar 0 vots 

• Opció 2: import fix (3500€) 6 vots 

• Opció 3: segons demanda de l’escola 7 vots 

• Opció 4: segons demanda de l’escola (sense sortides) 9 vots 

Guanya l’opció 4. Es col·laborarà amb despeses de material i tallers però no en 

sortides. 
 

4. Auxiliar de conversa 

Es sotmet a votació si es vol seguir tenint l’auxiliar de conversa o no: 

• Opció 1: continuar 20 vots 

• Opció 2: no continuar 0 vots 

Guanya la opció 1. Continuem col·laborant amb el projecte de l’auxiliar de conversa. 
 

5. Acollida 

Exposem els preus que es van oferir el curs 2020-2021 i expliquem que hi va haver massa 

dèficit. Hem fet una valoració a l’alça i donem una nova opció de preus. Anul·lem la 

votació i es treballarà una nova proposta al setembre. 

6. Extraescolars 

S’explica com es calcula la quota de cada extraescolar a inici de curs i els problemes i 

maldecaps que comporta aquest tipus de gestió a l’hora de quadrar les entrades i les 

sortides a final de curs. S’obre votació amb les següents opcions: 

• Opció 1: seguir com fins ara 0 vots 

• Opció 2: fixar quota amb (amb mínim d’infants) 19 vots 

Guanya la opció 2. Fixar una quota fixa per alumne. 
 

7. Vies alternatives de recaptació 

• Opció 1: no fer recaptació extra 5 vots 

- Augmentar la quota 

• Opció 2: continuar fent la panera 5 vots 

• Opció 3: plantejar noves alternatives 9 vots 

Guanya la opció 3. Plantejar noves alternatives. 
 

8. Quota AMPA 

Valorem la quota actual i plantegem l’evolució dels fons. 

Contemplem tres escenaris: 

• Gastant 5000€ de fons – 52€ 1 vot 

• Gastant la meitat dels fons – 67€ 14 vots 
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• Sense gastar fons – 92€ 0 vots 

• 4 abstencions 

Guanya la opció de 67€ de quota familiar. 

Torna a sortir a debat el tema de les quotes familiars o per fills. S’informa que segons 

estatuts cal que un 10% dels socis sol·liciti una assemblea extraordinària per votar el 

tema una altra vegada. 

9. Precs i preguntes 

No n’hi ha. 

 
Es dona per acabada l’assemblea a les 22:06h 


