
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA  

DIA I HORA:   27 JUNY 2022 A LES 20H  

LLOC: BIBLIOTECA DE L’ESCOLA  

ASSISTENS JUNTA: Sílvia Robles, Gemma Torrent, Tònia Muner, Albert 

Garcia, Tània Bosch, Vanessa Serradesanferm. 

EXCUSEN ASSISTÈNCIA: Verònica De Lamo. 

 

Orde del dia:  

1. PUJADA QUOTA SOCI 

2. XANDALL ESCOLAR 

3. CANVI EMPRESA VENDA LLIBRES 

4. CANVIS EN LA GESTIÓ D’EXTRAESCOLARS 

 

A les 20:10h es dona la benvinguda als assistents per part de la presidenta 

Sílvia Robles i es comença amb l’ordre del dia. 

 

1. QUOTA SOCI 

Actualment un 80% de les famílies del centre son sòcies de l’AMPA, però 

amb una quota de 5€ anuals per nen, ens trobem que els ingressos per 

quota són inferiors a 1.900€, i els costos de manteniment de manteniment 

de l’associació són superiors, per aquest motiu es creu que és important 

pujar significativament i de forma gradual la quota.  

Fent una valoració a altres ampes/afes del nostre entorn hem vist que les 

seves quotes es mouen entre els 15 i els 30€ per família. 



La nostre proposta és fer una pujada de 5€ en el primer o únic fill, que 

passaria a ser una quota anual de 10€ i mantenir els 5€/any en el segon i 

tercer fill i sent de 0€ a partir del quart. 

La pujada de preu en la quota permet oferir més descomptes i preus 

especials als associats, i als nous membres que no han estat mai socis se´ls 

regala el portaentrepans. 

 

VOTACIONS: S’aprova per unanimitat per part de tots els assistents. 

 

 

2. XANDALL ESCOLAR 

Per aquest proper curs 22-23, la nova junta de l’AMPA amb la 

col·laboració de l’escola, hem decidit apostar de nou per el xandall 

escolar, com s’havia dut sempre en anys anteriors. 

Creiem que el xandall ajudarà a facilitar la vestimenta en les classes 

d’educació física i també i molt important en les excursions i sortides 

escolars. 

Per començar s’ha decidit fer una dessuadora amb cremallera, samarreta 

màniga llarga, una altre de curta i un pantaló curt, tot unisex i en els colors 

de l’escola, el verd i el blanc. La decisió de no afegir de moment un 

pantaló llarg és per un tema econòmic i d’igualtat. El conjunt sencer surt a 

45€, però es poden adquirir les peces per separat. 

S’ha apostat pel comerç local i després de valorar diferents opcions es va 

escollir treballar amb Esports Montseny. 

Tota la informació s’ha fet arribar a les famílies per Tokapp, full informatiu 

i xarxes socials. 

 

 

 



3. CANVI EMPRESA LLIBRES 

Aquest any i degut a problemes a nivell de gestió interna amb Abacus, 

amb qui treballàvem fins ara, i després de valorar diferents empreses de la 

zona s’ha decidit fer el canvi a Comercial Girona. Provarem i a finals d’any 

podrem fer la valoració.  

 

4. CANVI GESTIO EXTRAESCOLARS 

Per aquest proper curs 22-23 i degut a la gran gestió, tan de gestoria com 

de monitoratge i organització hem decidit externalitzar el servei. 

L’empresa que ho gestionarà a partir del setembre serà “el Relleu”, menys 

teatre i circ que continuarem gestionant des de l’ampa. 

S’ha repartit un  tríptic a tos els alumnes de l’escola. 

 

 

5. DUBTES I PREGUNTES 

No hi ha preguntes. 

 

Es dona per finalitzada l’assemblea a les 20:51h. 

 

 

LA PRESIDENTA                                                     LA SECRETÀRIA 

 

 


