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ACTA ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA DE L'AMPA  DEL CEIPM  ARC IRIS 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm: 2019/2 
Data: 19/02/2020 
Hora: 16:45 
Lloc: Menjador de l'escola Arc Iris 
 
 
Assistència: 
 
Àngela Garcia, presidenta 
Susana Carrera, vicepresidenta 
Sílvia Braqué, tresorera 
Olga Andreu, vocal  
Cornelia Eisner, vocal 
 
A més hi ha assistit un nombre total de 14 socis i sòcies. 
 
Ha excusat la seva absència: 
Alma Alonso, vocal 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1. S’aprova l’acta de l’assemblea anterior. 
  
 
2. Informació sobre la renovació parcial dels òrgans de la Junta 
 
La presidenta informa que dimiteix per raons personals i professionals. Explica que 
acaben el curs però que dimiteixen a final de curs la vicepresidenta i dues vocals. La 
tresorera i la vocal de menjador continuen un curs més. Es sol·licita que es faci córrer la 
veu per trobar persones que s’hi vulguin presentar.  
 
 
3. Accions dutes a terme amb les subvencions 
 
Biblioteca: S’han comprat llibres per valor de 600€. Estan pendents de catalogar. 
L’escola ha d’ensenyar a l’actual bibliotecari a fer-ho. Mentrestant els llibres es poden 
consultar a la biblioteca, però no se'n pot fer préstec.  
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Bullying: S’expliquen les activitats que s’han fet amb Fil a l'Agulla (tallers a cicle mitjà i 
superior). Curs per al monitoratge. De cara a l’any vinent s’ha tornat a demanar la 
subvenció per fer un curs de 15h per a mestres. S’està parlant de la possibilitat que 
l’escola pagui la meitat d’aquesta formació. 
 
Tabals: Hi ha un màxim històric d’integrants, fins al punt que s'han hagut de tancar 
inscripcions. De cara a l'any que ve, només es demanarà la subvenció de Reis perquè és 
on hi ha més despesa.  
 
Ciència: Es va muntar el club. Es va fer una jornada de ciència a l'escola. Es preveu fer-
ne més. Ampliar tema meteorologia. Expliquen marató estalvi energètic. 
  
 
4. Presentació del nou concurs de projectes participatius 
  
Amb una part dels diners que s'han guanyat amb La Grossa, es tornarà a fer un projecte 
participatiu de 1000€. La convocatòria es farà a través de la web de l'AFA.  
 
 
5. Resultats econòmics de la Grossa 
 
La tresorera explica que amb la venda de la Grossa es van vendre 1.619  butlletes a 3€ la 
butlleta i se'n van retornar 631. Es van pagar 3.300€ equivalents a 33 bitllets sencers. 
Això suposa un benefici per a l' AFA de 1.557€.  
Aquest any ens va tornar a tocar el reintegrament (1,20€ per butlleta) i des de Loteries 
de Catalunya ens van ingressar 1.980€.  
De moment s'han reintegrat 632€ a les persones que ho han sol·licitat i l'import de 
donació per a l' AFA és de 1.347,6€.  
Així doncs, el benefici de la venda de butlletes de la Grossa més la donació del 
reintegrament, suposa un benefici per a l' AFA aproximat de 2.905 euros.  
  
 
 
6. Actualització de la situació del Jardiner i la  Biblioteca 
 
No es preveu una solució del problema a curt termini. Es demanarà un manteniment dels 
jardins a l’ajuntament com a propietari de l’espai.  
 
 
7. Informació darrer Consell Escolar 
 
Un pare (representant de les famílies al Consell Escolar) explica els diferents punts 
tractats al darrer consell escolar celebrat el 12 de febrer de 2020. 
 
8. Torn obert de paraula 
 
 
 
 

Sense més comentaris, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta. 



3 

 

 

 
La secretària,                                     Vist i plau 
                                                          La presidenta,  
 


