ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ESCOLA VIROLAI. CURS
2015-2016.
Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola
Virolai, celebrada als locals de l’Escola Virolai, al carrer Ceuta s/n de Barcelona, en
data 10 de novembre de 2015.
Actuen de President i Secretària, respectivament, la presidenta la Sra. Mercè Pascual i
la Sra. Neus Fornés.

MEMBRES DE LA JUNTA
Mercè Pascual , presidenta
Mariela Marí, vicepresidenta i àrea de tecnologies i comunicació
Pilar Agudo, tresorera i àrea de solidaritat i suport a les famílies
Marta Roca, àrea d’actes i esdeveniments lúdic-culturals
Joaquin Vela, àrea de coordinació
Ana Pardo, àrea d'actes i esdeveniments lúdic-culturals
Patricia Guardiola, àrea de coordinació i suport a les famílies
Anna Soler, àrea d’actes i esdeveniments esportius
Nati Aguilar, àrea MenjaBé
Neus Fornés, secretària

ASSISTÈNCIA
Hi assisteixen, presents o representades, les següents famílies:
Carrasco Frau
Casanovas Casa
Fabró Haro
Garcia Marín
Morral Sánchez
Casalins Alcalà
Martinez Prieto
Artola Rosàs
Jordà Aragón
Carbó Garcia
Nati Aguilar
Masdeu Pascual
Hermosa Fornés
Marta Covas
Marta Roca
Joaquin Vela
Pilar Agudo
Mariela Marí

1r primària B
P5 Grimm
4t primària B
3r B i 4t B Primària
P3 i P5 Grimm
P3 Grimm
4t A i P4
3r Primària A i P4 Grimm
4t Primària A i B
4t ESO i 1r Batxillerat
6è Primària B
6è Primària
1r i 4t Primària
2n.ESO
P4 2n A i B Primària
3r ESO i 11 Batxillerat
6è Primària i 3r ESO
1r i 3r ESO
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Anna Soler
Patricia Guardiola
Pilar Teixido
Vila Gonzalo
Segú Mateur
Serrano Férriz
Escolar Murillo
Olga Cruz
Carmen Cusculluela
Carmen Codes
Eduardo Urruticoechea

P5, 2n Primària i 1r ESO
2n i 3r Primària
2n ESO
6è Primària i 4t ESO
4t i 6è Primària
5è i 6è Primària
4t Primària
3r i 6è Primària
3r Primària
P3
4t ESO

Es desenvolupa l’Assemblea d’acord amb els següents punts de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea General Ordinària 2014-2015
2.- Presentació i canvis dels membres de la junta de l’AMPA
3.- Informació de les activitats del curs 2014–2015
4.- Presentació de les activitats previstes pel curs 2015–2016
5.- Liquidació de l'exercici econòmic 2014-2015
6.- Aprovació del pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015-2016
7.- #AmpaSomT@ts (diferents maneres de participació: mares i pares
col·laboradors, delegats, vocals de la junta)
8.- Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària 2013-2014
Es presenta l’acta i es aprovada per unanimitat dels assistents.
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2. Presentació i canvis dels membres de la junta de l’AMPA.
Pren la paraula la Presidenta la Sra. Mercè Pascual per a presentar tots els membres
de la Junta i la col·laboració que fan, comenta la baixa de la Sra. Lidia Cobo i Marta
Tauré i l’alta de la Sra. Patrícia Guardiola.
3.- Informació de les activitats del curs 2014–2015 i
4.- Presentació de les activitats previstes pel curs 2015–2016

Es presentes les diferents àrees i s’explica el que és va fer al curs passat i el què
s’està preparant per aquest nou curs.
Comença l’àrea d’actes i esdeveniments lúdic-culturals, pren la paraula la Sra. Marta
Roca i ens explica el Sopar de Benvinguda, els actes que es van realitzar al Nadal,
coca per als professors dels tres centres Virolai, la Matinal de l’Ampa, festa de l’esport
i Gimcana de l’alimentació a l’escola Virolai, amb inflables pels petits, concert del grup
Xiula i bateig del nou gegantó: la Xofi. Per últim el comiat de Batxillerat i la Virorevetlla
són les dues fites de final de curs
Per aquest curs està previst continuar treballant en aquest sentit i en aquestes dates ja
estan treballant per la Matinal, on tenen un parell de propostes que s’han d’acabar de
mirar.
Pren la paraula la Sra. Anna Soler per explicar l’àrea d’actes i esdeveniments
esportius, comunica que des de l’Ampa es promociona i es recolza l’esport entre i per
a les famílies, com el futbol sala entre pares de l’escola, el running, i també les
promocionades pel Vec, com el Vòlei mixt.
La col·laboració amb la cursa de la dona, i una caminada que es va fer passant per les
tres escoles.
Pren la paraula la Sra. Pilar Agudo per a parlar de l’àrea de solidaritat i suport a les
famílies, i ens explica que l’assegurança aquest curs l’han contractada 33 famílies, ens
explica la reutilització del carilló, que l’aportació que va fer l’Ampa el curs passat a
l’escola va ser la impressora 3D i per explicat el Mercat d’Intercanvi pren la paraula la
Sra. Patricia Guardiola que explica que ha estat el primer any que es fa, que les diners
que es van recaptar ( 205€) van anar a parar directament a l’Associació Babel, amb la
que l’escola hi treballa.
El suport conjuntament amb l’escola amb la campanya del gran recapte d’Aliments que
es fa cada any també va ser nomenat.
Per l’àrea de coordinació pren la paraula el Sr. Joaquim Vela i ens explica l’eina
Unportal una web on els alumnes de batxillerat poden fer tot tipus de consultes sobre
carreres universitàries, sortides que tenen, preus de diferents universitats, etc. Eina
molt valorada positivament per les famílies.
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La Sra. Anna Soler ens ensenya les carmanyoles que es donen als alumnes de P3, els
boc’nroll i les gorres per als alumnes de 1r i 2n de Primària, i les porta ampolles pels
diferents equips d’esports.
De la colla Raimundi, explica les tres sortides que es fan durant el curs.
S’explica el Projecte MenjaBé, per la Sra. Nativitat Aguilar qui porta aquesta àrea, per
l’escola oberta la participació amb els alumnes de l’ESO, fent probes per als alumnes
de primària. El còmic de la Xofi també va ser mencionat i la col.laboració de la Sra.
Mireia Castillon, es va parlar del X aniversari de MenjaB, i la gimcana de l’alimentació.
Per aquest curs s’està preparant conjuntament amb la nutricionista de Carlex, algun
taller de cuina per a pares. També es treballa amb els sopar alternatius, que mes a
mes es pengen al web de l’escola.
De l’àrea de tecnologies i comunicacions ens parla la Sra Mariela Marí , que ens
explica les tres xerrades que es van fer durant el passat curs,on van venir el Sr. Xesco
Espar, el Sr. Francesc Torralba i el Sr. Joan Cornet i Prat.
La primera xerrada d’aquest any anirà a càrrec del Sr. Isaac Sierra, que ens ajudarà a
trobar vies de comunicació amb els nostres fills.
Ens comenta quines són les vies de comunicació amb l’Ampa a través de Mail, Blog o
Twiter.
Pel que fa a la part econòmica, pren la paraula la Sra. Pilar Agudo que ens explica,
que per aquest nou curs es manté el mateix pressupost. I la quota a pagar per les
famílies també serà la mateixa, 31€.
Pel que fa als comptes de l’ Associació, manifesta que com tots els anys anteriors els
revisa una persona externa a la Junta, aprofita per demanar si hi ha algun pare que es
vulgui fer càrrec d’aquesta feina.
La liquidació del l’exercici 2014-2015 i el pressupost pel curs 2015-2016 son aprovats
per unanimitat pels assistents.
5.- Liquidació de l'exercici econòmic 2014-2015
Pel que fa a la part econòmica, pren la paraula la Sra. Pilar Agudo que ens explica,
que per aquest nou curs es manté el mateix pressupost. I la quota a pagar per les
famílies també serà la mateixa, 31€.
Pel que fa als comptes de l’ Associació, manifesta que com tots els anys anteriors els
revisa una persona externa a la Junta, aprofita per demanar si hi ha algun pare que es
vulgui fer càrrec d’aquesta feina.
6.- Aprovació del pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici 2015-2016

La liquidació del l’exercici 2014-2015 i el pressupost pel curs 2015-2016 son aprovats
per unanimitat pels assistents.
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7.- #AmpaSomT@ts

(diferents maneres de participació:

mares i

pares

col·laboradors, delegats, vocals de la junta)
La Sra. Mercè Pascual comenta que el curs passat es va preparar una carta per a
demanar col·laboracions puntuals als pares i mares de l’escola i van haver mares que
van col·laborar, s’agraeix la seva participació i s’anima a continuar i a que participin i
col·laborin altres pares i mares de l’escola.
8.- Torn obert de paraules.
Es comenta que per la matinal de l’Ampa es podria posar en contacte amb el centre de
recerca matemàtica , ja que fan uns tallers per a alumnes, la Sra. Mariela Marí li diu
que es posarà en contacte amb aquest pare per a que li doni informació al respecte.
Proposta de pares de basquet per a dinamitzar un grup i que es pugui quedar un dia
per a jugar i fer partits, la Sra. Anna Soler pren el número de telèfon i posarà en
contacte a les persones interessades.
Es comenta sobre el torn del menjador de l’escola que els alumnes de l’ESO mengen
molt tard, la Sra. Coral Regí respon que fa dies que estan treballant per a la millora i
han fet més espai per a solventar aquest problema.
Es comenta el perquè no es pot beure begudes alcohòliques a la festa de l’escola, es
respon que per normativa no està permès, el pare insisteix en que els professor ho fan
i els separen dels alumnes un petit espai de taula.
Es comenta l’elevat preu que han de pagar les famílies per a fer sevir les guixetes, la
Sra. Coral Regí respon que l’escola fa d’intermediari en aquest tema, s’encarrega una
empresa de Saragossa i es el reu que marca aquesta empresa.
Es proposa que als delegats de les classes se’ls avisi de les reunions de la junta de
l’Ampa.
La Sra. Coral Regí pren la paraula per agrair la feina feta, animar a la Junta a
continuar treballant i a totes les famílies a participar.
Finalment la Sra. Mercè Pascual agraeix el suport rebut per l’Escola.
Sense més temes a tractar es clou l’Assemblea a les 21.45 hores.

Mercè Pascual

Neus Fornés

Presidenta

Secretària
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