
Acta de la Junta de l’AMPA de l’Escola França  
 
Núm. de la sessió: 3era 
Dia: 26.abril.2012 
Hora: de 21:40h. a 23:30h. 
Lloc: Aula de música 
 
Assistents:  
Carles Titos, President 
Mariona Huguet, Vicepresidenta 
Montse Aguilar, tresorera 
 
i 18 socis més. 
 
Ordre del dia: 

 
1. Valoració Carnestoltes 
En Jordi Tejedor, en representació de la comissió, explica el número de 
participants, gairebé seixanta, i el resultat econòmic de l’activitat. Donat que el 
saldo es positiu en 167,60€ es decideix retornar l’import de la quota pagada a 
les dues famílies que no van assistir. Es recorda que no s’ha fet ús de 
l’aportació de cent euros que es va demanar a l’AMPA. 
En Jordi Tejedor, manifesta la continuïtat en la comissió per al proper curs, i 
comenta que cal dedicar més dies a organitzar l’activitat. 
Entre els assistents es valora molt positivament l’organització d’aquest any així 
com el resultat de la disfreça i la dinamització durant la comparsa, ja que va 
estar molt animada. 
 
 
2. Parada de Sant Jordi 
En absència de cap membre de la comissió de Sant Jordi, Montse Aguilar dóna 
detall de les vendes de roses, llibres i magdalenes, així com explica els 
resultats econòmics obtinguts. Es van vendre 140 roses i 192 magdalenes. El 
benefici obtingut de la parada enguany ascendeix a 627,00€. 
Entre els assistents, es comenta que aquest any la parada de llibres, cedits per 
la llibreria FLYPPA, ha estat força fluixa pel que  fa a la tipologia del llibre 
d’adult, ja que no hi havia cap de les novetats literàries. Pel que fa a les 
magdalenes, subministrades per l’empresa Delicity, també es va manifestar 
algun comentari negatiu donat que no eren del mateix tipus que l’any passat i 
alguns nens es van queixar a l’hora del pati de que estaven congelades. 
 
 
3. Estatuts 
La Montse Aguilar, exposa que en demanar les subvencions esportives 
corresponents al Pla Català de l’Esport d’enguany ens varem adonar que la 
nostra associació no s’havia actualitzat davant del Ens d’Entitats Jurídiques. Es 
per això que la Junta Directiva de l’AMPA ha posat en marxa la regularització 
de l’associació, realitzant com a primer pas la modificació estatutària, ja que els 
actuals estatuts estan obsolets. La Montse Aguilar, presenta una proposta de 
models d’estatuts basats en la plantilla que la FAPAC posa a disposició dels 
socis. Es comenta, entre altres temes, que aquests nous estatus serviran per 
modificar el nom de l’AMPA que actualment està registrat com a APA de la 



Escuela Pública Francia per AMPA ESCOLA  FRANÇA, així com actualitzar al 
Departament d’Hisenda totes les dades fiscals de l’associació: NIF, adreça, .....  
Per tal de que tothom pugui fer una valoració prèvia, i en cas de que ho 
considerin, aportacions i/o canvis, es decideix de penjar durant aquest dies una 
còpia del model a la web www.frampa.org . 
S’acorda que el dia de la votació i aprovació del m odel serà el proper dia 
24 de Maig a les 21.00h. 

 
 

4. Creació pàgina web 
La Mariona ens explica que es un fet que el nostre blog es una mica confús i 
caòtic, on es difícil trobar res. Es per això que en converses amb l’Olga 
Almendrote es va decidir crear una pàgina web on poder organitzar, presentar, 
visualitzar i cercar tota l’activitat de l’AMPA. 
Mitjançant aquesta web es podran, per exemple, cercar, descarregar i imprimir 
els fulls d’inscripció de les diferents activitats que s’organitzin, etc. 
www.frampa.org 
 
 
5. Jornada Esportiva 
Com cada any la Secció Esportiva (composta pels professors d’educació física 
de l’escola i l’AMPA) organitza una Jornada Esportiva. Enguany la data 
convinguda per fer aquesta activitat es el 12/maig. Degut a que aquest dia es el 
darrer dia dels Jocs Escolars s’ha demanat al Consell Esportiu que ens deixi fer 
els partits dels nostres equips a l’Escola. 
L’Albert Carretero, responsable de la comissió que organitza aquesta activitat, 
ens explica que de 9:30h a 11:30h es faran diverses activitats i que de 11:30h a 
13:30h es jugaran els partits de basquet i handbol. També es farà una exhibició 
de patinatge, tennis taula i partides d’escacs. 
Hi haurà servei de bar que aquest any estarà ubicat al porxo del despatx de 
l’AMPA. En un inici es planteja que aquest servei només sigui de begudes 
donat que no s’ha volgut complicar més per manca de voluntaris. 
Igualment diu que s’han fet medalles per tots els participants d’aquesta Jornada 
Escolar i ens recorda que es obligatori que tot nen/a ha d’anar acompanyat d’un 
adult. 
Es fa una crida animant els pares a apuntar els/les nens/es perquè 
comparteixin un dia d’esport tots junts. 
 
 
6. Casal d’Estiu 
La Mariona comenta que la Raquel (mare de l’Akane) es va oferir a cercar 
ofertes per fer aquesta activitat. 
Les empreses contactades han estat Kronos Lleure, Tendel Quality i IO 
Planetaris.  
Es transmet la negativa de la Direcció de l’Escola a permetre que la empresa 
Brúixola faci l’activitat i la Junta Directiva de l’AMPA recolza aquesta decisió 
degut a les nombroses queixes per part dels pares i les moltes deficiències 
detectades el darrer Casal d’Estiu. Alguns pares i mares presents corroboren 
aquest extrem. 
En principi la voluntat es que la empresa escollida sigui local per evitar que el 
càtering hagi de venir de lluny amb la disminució de qualitat que això comporta. 
Diverses qüestions plantejades per alguns/es socis/es fa referència a aquest 
aspecte. 



La voluntat es fer dos grups segons l’edat, per una banda de P3 a P5 i per altra 
banda de 2on a 6è permetent als alumnes de 1er triar entre un o altre grup. 
També s’està mirant de fer, per aquest darrer grup, una mena de campus 
esportiu on el nombre mínim de participants demanat sigui de 16 alumnes. 
 
 
7. Colònies 
La Mariona i la Montse ens transmeten la seva satisfacció per l’èxit de 
convocatòria assolit aquest curs. 
De moment els inscrits de P3 a 5è es de 114 alumnes i de 6è de 39 alumnes, 
fent un total absolut de 153 alumnes.  

 
 
8. Fi de Curs 
La Mariona fa una crida als pares que vulguin organitzar aquesta activitat 
lúdico-festiva i de germanor entre alumnes i pares i es decideixin a posar-se al 
davant d’aquesta comissió. Si s’aconsegueix aquesta fita, el dia triat per fer 
aquesta activitat es el 16 de juny 
 
 
9. Precs, preguntes i comentaris 
A petició d’una mare la Montse i la Mariona comenten que, una vegada es 
tingui clar el tancament de l’activitat de Piscina, els diners sobrants es tornaran 
a les famílies. 
 
Es genera debat respecte al Casal d’Estiu passat. Bàsicament en referència al 
que s’ha comentat abans: deficiències, poca esma dels monitors i càtering. 
 
Tornen a sortir les queixes dels extraescolars que realitza la empresa Kronos 
Lleure. Varies mares comenten la seva disconformitat en el desenvolupament 
d’aquestes. 

 
S’acorda que la propera Junta serà el proper dia 24 de Maig a les 21.30h. a 
l’aula de música. 

 
 

 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta 
amb el vist-i-plau del president. 
 
 
 
 

  

La secretaria,   El president,   Vist-i-plau 
         (segell de l’AMPA) 
 

 

 

 

 


