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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI  
SANT MIQUEL ARCÀNGEL 
 
CURS:   2008/2009 
DIA:    06/11/07 
HORA D’INICI:   21:30 hores 
LLOC:   Col·legi Sant Miquel, Molins de Rei. 
 

 
S’inicia la reunió amb la presència de 20 mares i pares d’alumnes, 13 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. En una breu introducció destaca 
la importància de les activitats organitzades des de les AMPAs perquè són un complement de la formació en valors que els nostres 
fills reben a l’Escola.   
 
De cara al nou curs destaca alguns aspectes com la imminent aprovació de la nova Llei d’Educació, les obres a l’edifici de l’ESO i 
els preparatius per la celebració dels 115 anys del Col·legi. 
 
Pel que fa a les activitats extraescolars el més destacable són els canvis en la secció de bàsquet, en aquest punt el President 
manifesta el seu reconeixement a la, fins el curs passat, Directora Tècnica, Sònia Vidal pels anys que ha dedicat a la formació de 
nens i nenes del Col·legi en l’àmbit humà i esportiu.   
 
Com a novetat aquest curs s’ha posat en marxa l’activitat de piscina per nens i nenes de P3 i P4, i s’estan fent gestions per 
organitzar l’activitat de piano.  

 
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 corresponent al curs 2007-2008 del passat 28 de Novembre del 2007. 
 
Memòria d’activitats del curs 2007-2008.- Es fa lectura de la memòria d’activitats realitzades durant el curs 2007-2008, destacant 
les corresponents a la setmana de la família, les esportives i les xerrades per a Pares; així com aquelles que compartim amb l’ONG 
Manyanet Solidari.  
 
El President dóna 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 els membres de la Junta Directiva. 
 
Renovació de càrrecs de la Junta.- S’informa que Lupe Martín, Xavier Obis, Joaquim Mach i Rosa Llanes 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 en Joan Cucurull i en Blas Pérez. 
 
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. Martínez 
• Vocals  Esther Mollón,Eva García, Andrés Arriola, Jordi Marqués,  

Irene Chica, Mònica Alba, Xavier Sánchez, Joan Cucurull, Blas Pérez, 
Mireia Pedraza, Mª Carme Diego i David Massós. 
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Estats de comptes i pressupostos exercici 2008-2009. En Vicenç Cucurull exposa la situació dels comptes de fons d’orfandat, 
esports i AMPA, corresponents a l’exercici 2007-2008  
 
S’aprova sense cap vot en contra els comptes del exercici anterior i es presenta i s’aprova el pressupost per l’exercici 2008-2009. 
 
Els pressupostos del nou exercici impliquen un pujada en la quota mensual de les activitats esportives de 2,00 euros, és a dir dels 
32,00 euros actuals s’augmentarà fins els 34,00 euros. També es proposa un augment de 2,00 euros en la quota de l’Ampa de 
36,00 euros passarà a 38,00 euros 
 
Els increments s’aproven sense cap vot en contra, i es faran efectius 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 varies qüestions. En la majoria de respostes 
intervé el Pare Josep Mª, Director del Col·legi. 

 
- Hi ha un comentari sobre la qualitat dels menús, qüestionada pel malentès que el menjar procedeix d’una central on es cuina 

per altres centres. El Pare Josep Mª informa que es disposa de cuina pròpia i que tots els menjars es cuinen a la escola.  
- Hi ha una pregunta sobre l’important increment del rebut de material escolar. Un cop consultat l’administrador ( És una qüestió 

que ja es va consultar abans de l’Assemblea ), en Miquel Puig comenta que es degut a que els darrers anys els increments 
van ser molt continguts de manera que s’havia produït un decalatge entre el consum real i la quota aplicada. 

- Es pregunta pel comportament d’alguns alumnes de tercer d’ESO, el Pare Josep Mª informa que s’ha format una comissió per 
fer un seguiment especial d’aquests alumnes a fi d’evitar més incidències. 

- Es pregunta sobre la vigilància del Pati del menjador i es sol·licita que s’estudiï la possibilitat de separar els alumnes d’ESO 
dels de Primària.  

- Degut a les obres d’ampliació de l’edifici de l’ESO, ha quedat restringit el pas d’entrada al pati, es sol·licita una alternativa a 
l’entrada i sortida de nens de la escola. S’informa que la situació és temporal i que al Gener es preveu s’hagin eliminat les 
bastides que restringeixen el trànsit. 

- Es comenta el mal estat que ofereixen els lavabos del pati a partir de les 17 hores.  
- Es comenta la problemàtica dels xandalls, es considera que són de baixa qualitat i es demana si és possible millorar-la.  

 
Sense cap altre qüestió a les 23:30h, es dona per acabada la reunió  
 
 
Molins de Rei,         6 de Novembre de 2008 
 


