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A la ciutat de Barcelona, essent les divuit hores i deu minuts del dia 14 de desembre de l’any dos 

mil vint-i-dos, es reuneixen en Assemblea General Ordinària Anual i en convocatòria única, els 

socis de l’Ampa Escolàpies Sant Martí de Barcelona, prèviament convocats en forma mitjançant la 

plataforma Educamos pel senyor Oriol Leal Tórtoras. Els socis assisteixen presencialment i per 

videoconferència prèvia acreditació. L’Assemblea se celebra a l’Aula Magna del Col.legi Escolàpies 

Sant Martí del carrer Joan de Peguera 42 de Barcelona. 

 

 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

 2.- Presentació de la memòria del curs passat. 

 3.- Presentació de l’estat de comptes de l'AMPA. 

 4.- Proposta del programa 2022-23. 

 5.- Elecció de membres de la Junta. 

 6.- Precs, preguntes i suggeriments. 

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

 

L’Oriol Leal, president de l’AMPA es presenta a les famílies que estan de manera presencial i per 

videoconferència. Tant les famílies que han vingut a la reunió com las que s’han connectat son 

anotades per fer un seguiment de l’assistència. En total som 18 famílies. 

És procedeix a la lectura de l’Assemblea de l’any passat per part de la secretària Rosa M. Baena i 

es vota la seva aprovació per unanimitat. 

 

 

2.- Presentació de la memòria del curs passat. 

 

L’Oriol ens recorda que L’AMPA són totes les famílies que paguen la quota de l’Ampa, que són els 

socis. La principal funció de l’Ampa es fer d’enllaç entre les famílies i l’escola, podent-nos 

traslladar inquietuds o agraïments. Treballem conjuntament pares i mares, amb l’escola, per 

aconseguir la millor educació possible pels nostres fills col·laborant en l’estil d’educació que hem 

escollit per a ells. L’AMPA ajuda a aconseguir les condicions adequades per a un bona entesa 

entre tots els components de la comunitat. 

La Junta directiva de l’AMPA que actualment consta de deu famílies, organitza un cop l'any una 

Assemblea General Ordinària i normalment fa Juntes un dia de cada mes a les 21:30h. Treballem 

a través de Comissions els diferents projectes proposats per l'Assemblea  i la Junta directiva.  Cal 

recordar que: El treball que realitzem tot l’equip de la Junta és totalment altruista. No es rep cap 

mena de remuneració. La compensació és la satisfacció de poder col·laborar i ajudar a l’escola i 

les famílies.  
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Recorda que l’any 2021 vam decidir tornar a cobrar pel banc la quota de 32€ votada en 

Assemblea, però es van ajuntar diferents problemes que no ens ho van permetre fer: problemes 

amb els permisos del banc, falta de temps de la persona encarregada, desconeixement per part 

dels vocals de com es tramiten les remeses i que per LOPD no podem externalitzar a un gestor la 

gestió. Finalment aquest any 2022 amb l’entrada d’un nou membre a la junta que s’ofereix a 

mirar com es preparen i envien les remeses amb Caixa de Guissona, mirarem de tramitar-les un 

cop estiguin les noves signatures bastantejades pel banc. Decidim que aquest any cobrarem 30€ 

per família sòcia. 

Recorda que les famílies que formen part de l’Ampa tenen un descompte a les extraescolars de 

l’escola i en el casal d’estiu. 

Recorda que aquest any per les restriccions de la pandèmia i per protegir als alumnes, l’escola no 

va poder deixar-nos fer la Festa del Nadal i la Festa de Reis.  

Aquest any sí vam poder fer la Festa de la Primavera i vam fer la reflexió de que volíem que 

participéssim tots els alumnes de l’escola independentment de la seva edat i per això es van 

buscar activitats que els agradéssim a petits i més grans. Entre d’altres activitats vam contractar 

inflables fins a 12 anys i inflables a partir de 12 anys, un Scape room adreçat a ESO i Btx on els 

hi varem deixar apuntar-se primer a ells a l’horari que volguessin i després es van obrir les llistes 

a la resta de cursos i un mag, però la seva ubicació i la calor tan forta que feia aquell dia va fer 

que no es gaudís com calia fet que tindrem en compte per properes activitats. 

Com sempre volem expressar el nostre agraïment a les col·laboracions totalment altruistes de la 

Yasmina, mare de l’escola, que ens va fer una sessió de ball dirigida i l’Angel ex membre de 

l’Ampa i pare de l’escola, gràcies al qual podem disposar de dues neveres de bar i que 

s’encarrega de la gestió de les begudes i els snacks. També donar les gràcies a les famílies que 

van venir a ajudar a muntar el dia abans i el mateix dia de la festa, entre tots fem possible 

aquesta festa tan maca. 

Com cada any per les festes de la Graduació de 2n Batxillerat i 4º ESO, hem contractat al 

personal de seguretat, tramitat els permisos amb l’Ajuntament i la petició de la tarima, i hem fet 

la tradicional donació de diners, aquest any de 1.142€, per que l’orla i la festa els hi surti més 

econòmica als alumnes. 

 

 

3.- Presentació de l’estat de comptes de l'AMPA. 

 

Les despeses d’aquest any ascendeixen a 6.439.25€.  

Un cop explicat l’estat de comptes, s’aproven els comptes anuals per unanimitat. 
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S’acorda cobrar per aquest curs als socis una quota de 30€. S’avisarà amb antelació per 

Educamos de la data de cobrament. 

Es vota i s’aprova per unanimitat aquest punt. 

 

 

4.- Proposta del programa curs 2021-22. 

 

Com a previsió d’activitats es convida a les famílies a donar idees, també proposem les que ens 

agradaria fer per aquest curs.  

La Junta directiva treballa organitzada en comitès/grups de treball. 

 

-Aquest any recuperem la Festa de Nadal amb el pessebre vivent i el Tió, i la Festa dels Reis 

Mags. 

-Crearem un Comitè de Carnestoltes que s’informarà de com participar a la rua del barri i 

organitzarà als pares interessats en participar. 

-Festa de la Primavera. 

-Festa de Graduació 4t ESO 

-Festa de Graduació 2n BTX 

-Fer una o dues reunions amb els delegats durant el curs per recollir les inquietuds, queixes i 

agraïments de les famílies i fer-les arribar a l’escola per treballar conjuntament. 

-Buscar noves xerrades pels pares. 

-Ser més actius a l’Instagram. 

-Actualitzar la pàgina web. 

 

 

5.- Elecció de membres de la Junta de l’Ampa. 

 

-Causen baixa:  Família Moreno-Escriche (Tresorera), familia Llasat-Torrente i familia 

Barrabes-Seres 

 

-Causen alta:    Familia Fanés-Roig i familia Sas-Aguilar. 

 

-Renoven per dos anys:  Oriol Leal Tórtoras 
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-Càrrecs de la Junta directiva de l’Ampa Escolàpies Sant Martí: 

 

President: Oriol Leal Tórtoras. 

Tresorera: Jenny Macias Torres. 

Secretaria: Rosa Mª Baena Carricondo. 

 

Es vota i s’aprova per unanimitat aquest punt. 

 

 

6.- Precs, preguntes i suggeriments. 

 

Convidem a les famílies assistents a que participin en la Junta però els presents declinen la 

invitació. 

La Marta Rubio ex membre de l’Ampa consulta si segueix constant ella com a secretària. Se 

l’indica que l’any passat a la Junta ja va se anomenada com a secretària la Rosa Mª Baena i es 

van fer els canvis pertinents. 

L’Esther Tomás consulta si hem pogut fer el canvi d’Ampa a Afa. L’Oriol Leal l’indica que no ha 

estat la nostra prioritat amb tota la feina que tenim ja que som pocs vocals, tots treballem i els 

beneficis no els tenim clars ja que després consisteix en demanar ajuts que poden o no donar-te 

si estàs dins dels seus criteris. L’Esther Tomàs s’ofereix a informar-se dels beneficis i els tràmits 

per fer el canvi i ens els farà saber. Agraïm la seva ajuda. 

Esther Tomás i Montse Valdivia proposen que els alumnes de 4t d’ESO facin activitats a les festes 

de l’escola per tal de recollir diners pel viatge de final de curs ja que, el sorteig de la panera i 

l’obra de teatre dels pastorets suposen pocs ingressos. Oriol Leal indica que ens proposin les 

idees que voldrien fer, l’Ampa està oberta a propostes sempre que l’escola els doni permís a fer-

les. 

L’Àngel López suggereix que pels propers anys una manera de recollir diners per 4t d’ESO seria 

que els alumnes fessin un Túnel del Terror com fan d’altres escoles. També proposa que els 

alumnes de 4t d’ESO s’encarreguin del monitoratge del menjador. Aquesta segona proposta 

s’explica que no es possible per que han de tenir títol de monitor i de manipulador d’aliments. 

La Montse Valdivia suggereix la possibilitat que l’Escape Room que es va contractar per la Festa 

de la Primavera el muntessin i el fessin funcionar els alumnes de 4t d’ESO, i els hi paguéssim a 

ells per recaptar diners pel viatge final de curs. També que podrien gestionar els alumnes el bar 

de la festa de la primavera o en altres activitats. En aquest punt se li demana que arrepleguin 

totes les idees i ens les presentin a veure com podem ajudar. 
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L’Assemblea General Ordinària de l’Ampa Escolàpies Sant Martí, finalitza a les 19:05h. 

 

Volem agrair l’assistència i la participació a totes les famílies que ens han acompanyat en aquesta 

Assemblea tant presencialment com per videoconferència. Per nosaltres és molt important 

l’aportació d’idees que compartiu amb nosaltres i la vostra col·laboració perquè l’Ampa som tots. 

 

 

 

 

 

Rosa Mª Baena Carricondo       Oriol Leal Tórtoras 

Secretària         President 
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