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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI  
SANT MIQUEL ARCANGEL 
 
CURS:   2007/2008 
DIA:     28/11/07 
HORA D’INICI:   21:30 hores 
LLOC:   Col·legi Sant Miquel, Molins de Rei. 
 

 
S’inicia la reunió amb la presència de 17 Pares d’alumnes, 10 membres de la Junta directiva i el Pare  Josep Maria, director del 
Col·legi. 

 
En Miquel Puig, President de l’associació, inicia l’assemblea donant la benvinguda als assistents, desprès d’una breu introducció 
destaca la voluntat de vuit persones d’incorporar-se a la Junta de l’AMPA, a continuació comenta alguns dels objectius per 
aquest curs 2007-2008, 

 
• Millorar les activitats que ja es fan 
• Millorar la comunicació entre tots els associats 
• Promocionar altres activitats mes de caire cultural i social  
• Potenciar la publicitat que ens ajuda al sosteniment de l’associació 
• Potenciar la web 
• Acabar de desenvolupar el reglament intern per les activitats esportives 

 
Tot seguit passem a comentar els punts inclosos en l’ordre del dia,   

  
Lectura i aprovació de l’acta anterior.- Es realitza la lectura i posterior aprovació per unanimitat de l’acta de l’assemblea 
general ordinària i extraordinària corresponent al curs 2006-2007 realitzada el passat 26 d’octubre del 2006. 
 
Memòria d’activitats del curs 2006-2007.- Es fa lectura de la memòria d’activitats realitzades durant el curs 2006-2007, on 
destaquen com a activitats mes lúdiques, la castanyada, “el caga tió”, la visita del Patge Gregori i l’organització de la 26a edició 
de la setmana de la família. 
 
Justament la setmana de la família, és l’esdeveniment més important i destaca per la diversitat d’actes que es realitzen i per la 
participació de totes les parts implicades; membres de la comunitat religiosa, de l’ONG Manyanet Solidari, personal del 
Col·legi, alumnes, professors i famílies. 
 
Dins la setmana de la família es va celebrar la 41a edició de la setmana esportiva, amb les curses del 15è Cross com 
principal activitat i la 2ª Gimcana Col·legi Sant Miquel. 
 
Durant el curs es van organitzar i coordinar les activitats extraescolars esportives de les seccions d’escola esportiva, 
patinatge i bàsquet.  
 
L’escola esportiva que fomenta la pràctica de diferents esports a partir de P-3 
 
De la secció de patinatge es destaca l’augment de participants i les actuacions en les competicions del consell escolar i les 
proves Federatives Interclubs. 
 
La secció de Basquet és la secció amb mes practicants, s’informa que Eva Garcia, Jordi Marqués i Andrés Arriola van 
assumir la responsabilitat de la secció en substitució d’en Josep Mª Casals. 
 
Les xerrades per a Mares i Pares amb temes com, “Fer de Pares i sobreviure“ ( Albert Serrat ) i “Trastorns alimentaris, un 
repte per tothom“.  
 
També volem destacar la col·laboració i la implicació de l’AMPA en les activitats organitzades per l’ONG Manyanet Solidari; 
les pròpies de la setmana de la família, l’entrepà solidari, el  campionat de futbito i la festa de la solidaritat. 
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Per acabar, el President dona les gràcies, per la col·laboració en totes les activitats realitzades, a la titularitat del centre, 
personal administratiu i de serveis, professors, alumnes, entrenadors, monitors, mares i pares de l’associació en general i en 
especial als que contribueixen econòmicament en l’esponsorització de moltes activitats i als membres de la Junta Directiva. 
 
Renovació de càrrecs de la Junta. S’informa que en Víctor Herrero, Àngel Bujaldon i Cèsar Antoli deixen de pertànyer a la 
Junta. Es proposa la incorporació de les persones que han mostrat interès per col·laborar en les activitats pròpies de 
l’associació; són, la Irene Chica, la Mònica Alba, la Lupe Martín, el Xavier Sánchez, la Mireia Pedraza, el Xavier Obis, la 
Carmen Diego i el David Massos.  
 
S’aprova sense cap vot en contra la nova composició de la Junta que resta de la següent forma. 
 

• President  Miquel Puig 
• Vicepresident                 Mireia Bonastre 
• Tresorer  Vicenç Cucurull 
• Secretari  Josep M. Martinez 
• Vocals  Rosa Llanes, Esther Mollon,Eva Garcia, Andres Arriola, Jordi Marqués,  

Joaquim Mach, Irene Chica, Mònica Alba, Lupe Martín, Xavier Sánchez, 
Mireia Pedraza, Xavier Obis, Carmen Diego i David Massos.  

 
Estats de comptes i pressupostos exercici 2007-2008. En Vicenç Cucurull exposa la situació dels comptes de fons 
d’orfandat, esports i AMPA, corresponents a l’exercici 2006-2007  

 
S’aprova sense cap vot en contra els comptes del exercici anterior i es presenta i s’aprova el pressupost per l’exercici 2007-
2008. 
 
Els pressupostos del nou exercici impliquen un pujada en la quota mensual de les activitats esportives de 2 Euros, és a dir dels 
30 euros actuals s’augmentarà fins els 32 euros. 
 
L’increment s’aprova sense cap vot en contra, i es farà efectiu a partir de la propera quota corresponent al mes de Desembre. 

 
Torn obert de paraula. Diversos assistents prenen el torn de paraula amb referència a diverses questions. En la majoria de 
respostes intervé el Pare Josep Mª, Director del Col·legi. 

 
- L’activitat de piscina. El Pare Josep Mª, explica que per motius d’horaris no es pot compaginar l’activitat de piscina en els 

cursos afectats. Un dels assistents proposa de cara al proper curs que l’AMPA organitzi la activitat en horari extraescolar a 
partir de les 17 hores. S’estudiarà la proposta. 

- Hi ha una pregunta sobre la intoxicació alimentaria del passat mes de Setembre, s’informa que a la reunió del passat mes 
de Novembre ja es va informar dels resultats de la investigació i que fins passats un mesos no hi haurà les conclusions 
definitives. Hi ha alguna opinió sobre la necessitat de millorar la qualitat del menjar. 

- Sorgeix un comentari sobre la “conflictivitat” a l’ESO pel comportament de determinats alumnes, el Pare Josep Mª comenta 
que s’està treballant per millorar aquest aspecte.  

- Es proposa organitza xerrades per els Pares, es comenta que ja se’n fan, que la resposta a les convocatòries és mínima, 
malgrat tot es continuaran organitzant. 

- Es fa constar una queixa sobre la qualitat dels xandalls. 
- Es demana més activitats extraescolars al migdia i la possibilitat d’ampliar l’espai d’estudi, el Pare Josep Mª comenta que hi 

ha una limitació d’espais i de recursos, no obstant s’estudiarà ampliar la oferta d’activitats. 
- Es fa constar un comentari sobre la necessitat de millorar l’accessibilitat dels “cotxets” al parvulari. 
- Es fa constar un comentari sobre la necessitat d’ampliar els horaris del departament d’objectes perduts. 
- Hi ha una consulta sobre el destí dels recursos que es generen a favor de la ONG Manyanet Solidari, el Pare Josep Mª, 

explica breument on van a parar aquests diners.  
 

Sense cap altre qüestió a les 10:45, es dona per acabada la reunió  
 
 
Molins de Rei,         28 de Novembre de 2007 
 


