
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

AMPA DE L’ESCOLAM PETIT MÓN – FELISA BASTIDA 
 
 

− Id de la reunió: 2/2020-2021  
 

− Data: 20 d’octubre de 2020 
 

− Horari: de 20 a 22 h 
 

− Lloc: ONLINE 
(https://us02web.zoom.us/j/88142647329?pwd=VkU4QUdzU2JuMGo5cFJJenQzZUwx
UT09) 
 

− Assistència: 24 persones 
 
Junta (11):, Lucia Ventura (vocal), Jaume Soler (vocal carnestoltes), Adriana Bayona 
(vocal tallers), Jordi Alerany (vocal sortides), Arantxa de Ramon (vocal), Maite Mor 
(vocal sortides), Elena Jurado (vocal), Xenia Sarsanedas (vocal), Guillem Terrés 
(president), Dani Grau (vicepresident) i Joan Ramon Barrera (tresorer)  
 
A més, han assistit (12): Oriol Dolader, Meritxell Mascaró, Nuria Lacoma, Jesica Ferrer, 
Miriam, Tatiana Somotrova, Elena, Carol, Isabel Bertomeu, Cristina, Cecilia Feiguin i 
Edwin Pesantes 

 
Ordre del dia: 

 
1. Presentació pàgina web 
2. Resultat enquesta 
3. Activitats previstes (Calendari) 
5. Compra de llicencia ZOOM 
4. Pressupost i quotes 
6. Torn obert de paraules 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 
1. Presentació de la pàgina web 
 
Es presenta la pàgina web, que canvia d’adreça: www.ampapetitmon.cat  
 
Es planteja la web com canal habitual de notícies de l’AMPA i obert a que tothom pugui fer 
suggeriment, propostes i, també queixes, a través de les bústies que s’han habilitat. 
 
Tothom queda satisfet i es proposen alguns canvis, com la introducció d’un espai “networking” 
en la que tothom pugui presentar-se i fer oferiments a la comunitat de famílies de l’escola i 
enllaçar el compte de Facebook de l’AMPA. 
 
Es planteja la necessitat de fer un compte d’Instagram i enllaçar-lo també. 
 
La Elena Jurado s’ofereix com a responsable de les bústies habilitades. 
 

https://us02web.zoom.us/j/88142647329?pwd=VkU4QUdzU2JuMGo5cFJJenQzZUwxUT09
https://us02web.zoom.us/j/88142647329?pwd=VkU4QUdzU2JuMGo5cFJJenQzZUwxUT09
http://www.ampapetitmon.cat/


 
2. Es presenten els resultats de l’enquesta que es va fer a principi de curs. 
 
En aquesta vam participar 116 persones que van votar sobre diverses temàtiques per a 
procurar un desenvolupament des de l’AMPA.  
 
A l’enquesta es va demanar que es votés del 0 al 5 (0 menys interès i 5 molt interès) sobre 
diverses temàtiques i la nota mitjana, de menor interès a major interès, ha estat la següent:  
 

INTERESSOS (<) MITJANA 

Noves tecnologies i infants 3,69 

Educació 3,65 

Bulling 3,39 

Solidaritat 3,3 

Alimentació 3,24 

Ecologia 3,18 

Adolescència 3,15 

Creixement personal (coaching) 3,1 

Cultura 3,01 

Sexualitat a l'adolescència 2,99 

Drogues i alcohol 2,96 

Seguiment del camí formatiu 2,89 

Violència masclista 2,73 

Màrqueting i empresa 1,94 

 
A més es va demanar si havia altres temàtiques d’interès i s’han proposat les següents: 
 

− Com viuen els nens la Covid què respondre quan pregunten si a qualsevol lloc on van hi 
ha coronavirus?  

− Salut 

− Els valors de l'esport 

− Plans amb nens: sortides, escapades, tips i idees 

− Educació emocional  

− Tendències en educació  

− Xarxes socials 

− Educació emocional i límits  

− Intel·ligències múltiples 

− Globalització-racisme 

− A l'alimentació parlaria de trastorns de l'alimentaci:. Anorexia, bulímia. Conseqüències 
d'aquests trastorns pels nois i noies 

− Filosofia 

− Importància de fer esport 

− Si no estan incloses al punt de tecnologia, tractar el tema de les xarxes socials i els nens 
seria interessant 

 
També, a l’enquesta, es va demanar suggeriments i propostes i es va contestar el següent: 
 

− Tallers reanimació cardiopulmonar per a pares, docents i alumnes 

− Carnestoltes 



− A la nova web es podrien incloure enllaços a webs i blogs que segueixin una línia 

pedagògica i valors afins als de l’escola per a consultar lliurement 

− Dia de l'esport / dia de la musica 

− Plataforma d'empreses, autònoms... De l'escola 

− Fer una classe setmanal de ioga i meditació per a mares i pares 

 
 
3. Activitats previstes (Calendari) 
 

− Dimarts, 28 de setembre 
Xocolatina ratolí i trobada virtual de benvinguda amb les famílies de P3 (114,73 €) 
 

− Dimarts, 20 d’octubre a les 20:00 hores 
Assemblea 
 

− Dijous, 5 de novembre a les 19:30 hores 
Xerrada online, Begoña Ibarrola - “Gestionando emociones en família” (300€) 
 

− Dijous, 3 de desembre a les 18:00 hores 
Xerrada online, Cristina Gutierrez Leston (La Granja) - “Les Emocions de la pandèmia i les 
decisions intel·ligents” (0 €) 
 

− Dijous, 21 de gener a les 19:00 hores 
Xerrada Nona Martín – “Tips bàsics de caràcter per desenvolupar el potencial dels teus fills” 
(possibilitat de fer-la online o presencial) (300 €) 
 

− A determinar data 
Xerrada online, Eva Quiñones – proposa: Conductes virtuals de risc, fake news a internet o 
aprenentatge dels adolescents (??? €) 
 

− A determinar data 
Xerrada Joan Antoni Mele – “Diners i consciencia” o “El que ens queda per viure” (possibilitat 
de fer-la online o presencial) (??? €) 
 

− A determinar (1er trimestre del curs) 
Concurs logotip de l’AMPA (100 € premi + 100 € vectoritzar logo) 
 

− A determinar data (abans de Nadal) 
Calendari solidari a favor de Solidaritat Castelldefels Kasando. La temàtica ha de ser el 50 
aniversari de l’escola.(900 €) 
 
Es destinaran 1.000 € per a desenvolupar un projecte juntament amb l’escola de millora (com 
a possibilitat s’ha parlat, per una proposta passada de l’escola, de la compra d’una tarima 
retràctil) 
 
En el pressupost es reserva una partida de 1.000 € per si es pot organitzar, de cara a la 
primavera, alguna sortida o per imprevistos. 
 
Carnestoltes, es desenvoluparà una activitat que previsiblement no tindrà cost. 
 



 
5. Compra de llicencia ZOOM 
 
Atesa la situació epidemiològica, que impedeix fer activitats presencials, es decideix comprar 
una llicencia ZOOM durant un any 
 
 
4. Pressupost i quotes 
 
S’aprova el pressupost que resumit és el següent: 
 

− Saldo actual de cc: +5.716,39 €  

− Despesa prevista: -4.431,73 € 

− Ingressos previstos: +4.620,00 €  

− Resultat: +188,27 € 
 
 
6. Torn obert de paraules 
 
TS fa una oferta de cursos de dibuix online per a les famílies de l’escola.  
Es decideix que quan estigui habilitat l’espai “Networking” del web s’inclourà i es demanarà a 
l’escola la seva difusió. 
 
Es proposa parlar amb l’escola per a pintar la porta d’entrada d’infantil 
 
Es demana si es pot parlar amb l’escola per a que faci un esforç de comunicació amb les 
famílies, sobretot d’infantil. 
 
En el xat de la reunió es fan les següents propostes: 
 
M, proposa fer mascaretes amb el logotip de l’escola 
 
J, proposa lligar 50 aniversari de la Cooperativa amb alguna activitat de Cooperació 

M i D, proposen fer un espai web obert, tipus taulell d’anuncis. J, assenteix a la proposta per 
afavorir la interacció 
 
C, proposa invertir en pintar o millorar la infraestructura de l’escola 
 
M, proposa fer xerrades adreçades als nens i fer un taller online d’un plat de Nadal i vota 

pintar-se la cara 

J, proposa lligar Carnestoltes amb les classes de dibuix de la Tatiana o fer mascaretes 
 
D, diu d’explotar les opcions de la web, com un espai obert, mercadillo, oferiments de serveis, 
llocs recomanats per visitar 
 
O, comenta que amb COVID millor no arriscar en esdeveniments presencials i per Carnestoltes 
i Nadal, fer alguna cosa online, i relacionats amb els 50 anys de l´escola, però senzill i ràpid de 
dur a terme.  
 


