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ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL 
COL·LEGI PUREZA DE MARIA: dijous 29 de novembre de 2012, a les 19:30h 
 
 
Salutació de la presidenta de l’AMPA i oració inicial “Bendita sea tu pureza”.  
 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General del curs 2011/12. 
2. Informe de les diferents comissions de l’AMPA. 
3. Aprovació comptes de l’exercici passat. Presentació i aprovació dels pressupostos 

per aquest curs 2012/13. 
4. Junta directiva de l’AMPA. 
5. Blog de l’AMPA 
6. Precs i preguntes. 

 
 
 
1.- Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del curs 2011/12 

 
L’acta de l’Assemblea General del curs 2011/12 es va fer arribar a totes les famílies. Qui 
vulgui o necessiti el document, el pot tornar a sol·licitar i se li facilitarà una còpia.  
S’aprova l’acta de l’assemblea del 29 de novembre de 2011. 
 
 
2.- Informe de les diferents comissions de l’AMPA 

 
ESCOLA DE PARES – Lola Casas-Aljama 
 
El curs passat es van organitzar tres sessions formatives d’escola de pares, una al 
trimestre. Les presentem a continuació: 
 

DATA  TEMA  CONFERENCIANT 

Novembre 2011 
 “Els talents dels nostres fills (demanar segons 
les capacitats de cadascú)” 

 María Helena Tolosa Costa 

Febrer 2012  “Per què diem sí quan voldríem dir no?”  Elena Martínez 

Maig 2012  “Fomentar l’autoestima en els nostres fills”  María Helena Tolosa Costa 

 
Per aquest curs seguirem amb la mateixa metodologia i exposem els temes que es 
tractaran enguany, la primera ja realitzada i les altres amb dates encara per confirmar. 
 

• 24/10/2012  “Educación afectivo-sexual para niños hasta los 11 años” - A càrrec 
de la Fundación Desarrollo y Persona. 

• 04/12/2012  “Internet segura”– A càrrec dels Mossos d’Esquadra. 
• Propera xerrada: mes de febrer 2013 – per definir. 
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PARES ENCARREGATS DE CURS – Beatriz Rico 
 
La Junta de l’AMPA està formada per 7 famílies davant les 749 famílies que formen 
l’escola. Es crea i existeix la figura del matrimoni encarregat de classe per tal de facilitar i 
ser l’enllaç de comunicació entre l’escola, la Junta de l’AMPA i les famílies.  
 
Els coordinadors són Beatriz Rico i Antonio Cano. El mètode es tracta de realitzar 
reunions periòdiques amb els pares encarregats per tal de recollir possibles qüestions, 
suggerències o inquietuds de les famílies del seu grup. 
 
A més disposem de la Cristina Gallés que es troba a la secretaria de l’AMPA i està a la 
disposició dels pares els dimarts a la tarda i dijous al matí. També ens podrem adreçar al 
correu electrònic: ampa@pmaria-santcugat.org  
 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS I SEGURETAT VIAL – Lola Casas 
 
Els diferents presidents de les AMPAs de les escoles concertades i privades de Sant 
Cugat es reuneixen trimestralment per tal de trobar millores en la gestió de la nostra 
associació: compartir recursos, idees per a l’escola de pares, etc. A l’última reunió ens va 
acompanyar Esther Salat, regidora d’Educació, Universitat i Família de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallés. Les escoles concertades i privades poden des d’aquest any 
obtenir recursos econòmics, a través de l’ajuntament, per les escoles de Pares en les 
mateixes condicions que les escoles públiques. 
 
Està previst obrir un nou campus universitari a Sant Cugat, d’Arts Escèniques i Cinema. 
 
Som integrants del Consell Escolar Municipal que gestiona aspectes claus com són: el 
calendari escolar, el pla de mobilitat, seguretat vial i relacions institucionals. També 
formem part d’un pla preventiu de drogoaddicció de l’Ajuntament de Sant Cugat i del 
Consell de Seguretat i Convivència, amb els que treballem conjuntament. 
 
Envers la seguretat vial s’està fent un seguiment mitjançant una comissió mixta de les 
AMPAs de la zona: Agora, Thau i nosaltres amb el departament de mobilitat i seguretat 
ciutadana de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per tal d’obtenir millores en la 
circulació i seguretat dels nostres alumnes, formant part del Pla de Mobilitat del sector. 
L’última reunió va ser el passat dia 27 d’ octubre de 2012. 
 
S’ha posat en funcionament una zona d’estacionament provisional mentre estigui tancat 
l’accés a la zona pel pont de Can Marcet. Ha permès agilitzar el trànsit en les hores punta 
de recollida d’alumnes. Aquestes mesures no tindran cap efecte, si el pares i mares no 
fem ús de les normes mínimes d’educació i circulació, com per exemple evitar 
l’estacionament en doble fila i/o dins de la rotonda. Les normes d’ús de l’estacionament, 
com ja es va advertir, són molt estrictes, i s’avisarà a la grua municipal si es sobrepassa 
el límit horari. 
 
Per tal d’agilitzar el trànsit, vàries escoles del sector, han modificat el seu horari d’entrada 
i sortida dels alumnes, així com l’augment d’ús del transport públic: FFCC i la línia 7 
d’autobús urbà. 
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EXTRAESCOLARS – Elena Arozqueta 
 
Des del curs escolar 2007/08 l’empresa encarregada de les activitats extraescolars és 
PAIDOS que subcontracta algunes de les activitats a altres empreses: Kid’s Point 
(anglès), Brou d’Arts (teatre), Escola Fusió (dansa clàssica), Club Tennis Valldoreix 
(tennis), l’OMET (psicomotricitat, iniciació esportiva, multi esport, bàsquet, i gimnàstica 
rítmica), Club d’Escacs Mirasol i Club Karate Sant Cugat. 
 
Algunes de les activitats oferides no s’han pogut dur a terme degut a la falta de quòrum 
(bàsquet). L’activitat de fútbol no s’ha aconseguit formar equip i es demana que tots els 
interessats ho manifestin i que es pugui fer difusió. 
 
Tenim accés a la seva adreça www.paidos.cat per tal de rebre informació, altres activitats 
de les que podem estar interessats, etc. 
 
S’estableix un petit diàleg entre els assistents, i sol·liciten que es fomenti més l’esport en 
el col·legi, i a la vegada s’interessen pel funcionament de Paidos. 
 
Presentem una graella de les diferents activitats que estan en marxa amb els horaris de 
migdia i tarda. Presentem les diferents activitats amb jornades esporàdiques i activitats 
amb competició. I una graella comparativa de les diferents activitats realitzades al llarg 
d’aquests cursos. 
 
Casal d’estiu: 
 
PAIDOS va oferir les tres primeres setmanes de juliol de nou l’activitat. Es tornarà a oferir 
per aquest proper juny-juliol 2013, amb la següent participació de nens/es: 

- Primer torn: 44 nens/es 
- Segon torn: 41 nens/es 
- Tercer torn: 21 nens/es  

 
Activitat per aprofundir en l’anglès: 
 
Durant el curs passat es va contractar a l’empresa ECIM, que ens va aportar diferents 
propostes per aprofundir en l’estudi de llengua estrangera. Ens gestiona les propostes 
amb col·laboració amb altres col·legis de la Pureza, amb magnífics resultats. 
 
De les propostes presentades els alumnes han participat en tres:  

1- Viatge a Anglaterra: dues setmanes del mes de juny per alumnes de 3er a 5è EP: 
van anar 13 nens/es. 

2- Viatge a Anglaterra: mes de juliol per alumnes de 6è EP a 4art ESO: van anar 7 
nois/es. 

3- Immersió lingüística d’un trimestre a Anglaterra: participaran 4 alumnes durant el 
segon trimestre d’aquest curs escolar 2012/13. 

 
Per part de diferents assistents es comenta que el preu del trimestre és molt elevat i es 
pregunta sobre la possibilitat de realitzar intercanvis en comptes de estades trimestrals. 
Dita proposta es traslladarà a la direcció del centre per a la seva consideració. 
  

http://www.paidos.cat/
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AUTOCARS – Lola Casas-Aljama 
 
Gestionat per l’empresa Transports Generals de Catalunya. Tots els vehicles estan 
homologats amb cinturons de seguretat. 
 
Durant el curs escolar 2011/12 van iniciar el servei 190 alumnes i van finalitzar 140. En 
aquest curs estan fent ús del transport 154 alumnes dels quals 88 fan ruta complerta i 66 
fan mitja ruta. 6 alumnes són becats. 
 
Segueixen havent 4 rutes. A la ruta 2 s’ha afegit una parada a la Plaça Francesc Macià.  
 
 
ASSEGURANÇA DE CONTINUÏTAT D’ESTUDIS – Ana Ribalta 
 
L’AMPA gestiona l’assegurança de continuïtat d’estudis, de manera col·lectiva, per tenir 
més força i millora de les condicions. La seva contractació assegura la gratuïtat dels 
estudis, despeses de menjador, part del material escolar i uniformes, en cas de mort o 
invalidesa permanent del pare/mare. 
 
Pares de nens en cursos de infantil varen comentar que no tenien aquesta informació, per 
la qual cosa es revisarà la documentació que es lliura en el moment de matriculació per 
tal de donar aquesta informació als nous pares del centre. 
 
 
DIA DE LA FAMÍLIA 
 
És un dia on la missió és fer família tots plegats, tots junts amb la Comunitat Religiosa. 
S’inicia amb l’Eucaristia. Tot seguit les actuacions des d’infantil fins a primària amb la 
col·laboració de “Sol de Nit”. Hi ha activitats i exposicions, manualitats de reciclatge, etc. 
 
Hi ha un dinar de germanor. El curs passat degut a la pluja, la participació va ser menys 
que altres anys. 
 
Es realitza una Rifa amb l’objectiu de poder destinar ajuda a les missions. Es demana 
col·laboració de moltes empreses i comerços. Hi ha molta feina a fer i preparar, per tant 
s’accepten idees i ajuda per part de tots els pares.  
 
 
SUBVENCIÓ DE LES MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS DEL COL·LEGI 
 
Cada any es realitza aportacions de l’AMPA per a contribuir en les despeses que té 
l’escola per tal de millorar les diferents instal·lacions – exemples, la sala d’audiovisuals, 
renovació de la sala de psicomotricitat, renovació de la megafonia de la sala d’actes, 
renovació de la infraestructura del terra del pati de l’escola... 
 
Per aquest curs 2012/13 es plantejà el següent projecte: millora de les instal·lacions 
esportives del col·legi mitjançant la compra de diversos equipaments: taules de ping-
pong, porteries de fútbol, matalassos, etc. Per a tot això destinarem 30.000 euros. 
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3.- Aprovació dels comptes de l’exercici passat. Presentació i aprovació dels 
pressupostos per aquest curs 2012/13. 
 
Ingressos: 91.194€ (quotes de l’AMPA, ingressos del Dia de la Família, i ingressos de 
l’assegurança de continuïtat d’estudis). Recordem que les famílies que no formen part de 
l’AMPA no poden disposar de les activitats que es gestionen i que hem descrit. 
 
Despeses: memòria escolar, psicòloga, seguretat, reforç activitats extraescolars per a 
nens amb NEE, administració AMPA, Federació APAs, despeses dia de la família, 
assegurança continuïtat d’estudis, ajut viatge final de curs, escola de pares, millores en 
les instal·lacions, col·laboració en les missions, i biblioteca. 
 
Noves despeses del curs 2011/12: 2.000€ destinats a les Olimpíades Pureza de María i 
800€ destinats a la Fundació Emprenedors amb alumnes de 1er de Batxillerat: activitat en 
anglès on els alumnes aprenen i exposen en públic un projecte empresarial. 
 
Curs 2011/12 – presentem el resum d’ingressos i despeses pressupostades i realitzades, 
tot ben definit en un quadre i s’aprova per unanimitat els comptes de l’exercici passat. 
 
 
Comptes previstos per aquest curs 2012-13:  
Els comptes són similars any rere any, intentant incrementar ingressos cada any i reduir 
despeses. Quotes AMPA: calculem 749 famílies, 53 no pertanyen a l’AMPA, hi ha 17 
becades i actualment ens trobem amb 50 casos de morositat, per tant, es calcula un 
ingrés de 69.930€ de les quotes. 
 
INGRESSOS    DESPESES   

Quotes AMPA 69.930  Memòria escolar 5.000 

Forenex 300  Psicòloga 10.520 

Ingressos dia de la família 8.000  Seguretat 9.400 

Ingressos assegurança continuïtat estudis 15.400  Ajut extraescolars NEE 800 

Abonament continuïtat estudis 0  Administració AMPA 3.650 

TOTAL INGRESSOS 93.630  Federació APAs 353 

   Despeses dia de la família 5.500 

   Assegurança continuïtat estudis 15.400 

   Ajuda viatge fi de curs 2.000 

   Escola de pares 1.200 

   Millores en instal·lacions 30.256 

   Premios al compañerismo 2.000 

   Fundació Emprenedors 950 

   Col·laboració Missions Pureza 6.000,00 

   Biblioteca 600,00 

   TOTAL DESPESES 93.630 

 
La quota es manté, i de cara a la morositat se segueix un protocol concret. Primer s’emet 
una carta de recordatori, amb els avantatges i beneficis que implica formar part de 
l’AMPA. Tornem a emetre el rebut, confirmant abans que no sigui una família becada. 
 
Novetats d’aquest curs: 
Premis al companyerisme: es pretén fomentar el cultiu de valors com la solidaritat, tenir 
present l’altre, als companys. S’acabarà de definir com es valorarà però hi haurà un pes 
important de l’opinió dels propis alumnes. 
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4.- JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA 

 
• Presidenta: Beatriz Rico flor.  
• Vicepresident: Juan Criado, coordinador del transport escolar. 
• Secretària: Edith Sesmilo Leon. 
• Tresorera: Ana Ribalta Roig, coordinadora de l’assegurança de la continuïtat d’estudis. 
• Vocals: 

– Antonio Cano, coordinador amb la Bea Rico de pares encarregats de curs. 
– Elena Arozqueta i Xavier Martorell, coordinadors d’activitats extraescolars. 
– Josep Maria Ferrer. 
– Raúl Valero. 
– Javier Llorente.  
– Elena Ibañez. 
– Xavier Casares i Nuria Civit: coordinadors de l’Escola de Pares 

• Secretaria de l’AMPA: Cristina Gallés 
 

 
5.- Blog de l’AMPA 

 
El blog de l’AMPA constitueix una eina addicional de comunicació bidireccional dels 
pares/mares amb el col·legi. L’adreça web és http//ampapurezasantcugat.wordpress.com 
Hi trobareu informació sobre: 

- Les activitats pròpies de l’AMPA. 
- Notícies relatives a l’escola. 
- Notícies d’interès i activitats desenvolupades a Sant Cugat del Vallès. 
- Qualsevol tema que considerem del nostre interès com a pares/mares. 

També podeu interactuar amb ella: 
- Deixant comentaris sobre les notícies que van apareixent al blog; 
- Fent suggeriments sobre tot allò que creieu pot ajudar a millorar la nostra escola 

 
 
6.- Precs i preguntes 

 
• Es demana senyalització a la sortida del nou pàrking i que s’obligui a girar a la dreta 

per agilitzar la circulació dels vehicles. 
• El pont de darrera: l’empresa externa de l’ajuntament s’ha de fer càrrec. L’Alcaldessa 

ens comenta que en breu es firmarà un conveni per a la seva reconstrucció. 
• S’insisteix en el civisme i respecte, no aparcar en doble fila, sobretot en hores punta. 
• Sol·liciten fomentar l’esport des del col·legi. Els grups d’esports en equip no acaben 

de sortir. Es planteja que els interessats cerquin més famílies que vulguin apuntar-se. 
• Un pare pregunta per Paidos perquè sembla ser que hi ha queixes. En dansa, alguna 

nena dispersa i poc participativa. La professora sembla que no ho sap gestionar. Un 
altre fa referència a una baixa de l’activitat i que li segueixen cobrant el rebut. Es 
parlarà amb el Jordi, responsable al col·legi, i es resoldran aquests dos temes. 

• Aprofundir en anglès: una mare proposa fer intercanvis perquè sinó l’activitat és molt 
costosa, i més si és tenen varis fills. El col·legi no ho contempla ja que no ofereix les 
garanties que ella cerca. 

• Colònies d’estiu: la casa de Monte Alberta no està disponible, fa ús la congregació, i a 
més no reuneix la normativa per a utilitzar-la com a casa de colònies. 

 
Finalitza la reunió a les 21 hores de la nit. 


