
 
 
 

ESCOLA INFANTIL I PRIMÀRIA ITALIANA DE BARCELONA

21 de novembre de 2017 
 
A l’assemblea estan presents deu socis, inclosos els membres de la junta:
 
Alberto Cavattoni, president 
Gabriele Casale, vicepresident
Giuseppe Lonedo, tresorer 
Xavier Garate, vocal 
Antonella Calella, vocal 
Monica Bonato, vocal 
 
Odre del dia: 

1. Aprovació verbal de l’Assamblea de novembre 2016

2. Aprovació dels estats financers de 2015 i 2016

3. Presentació dels estats financers prev

4. Presentació de les activitats realitzades en el 2017

5. Presentació de les activitats previstes pel 2018

6. Diversos 

 
1. Aprovació de l’acta anterior en aquesta Assamblea:

Es recorda als membres que, d'acord amb els estatuts, han d'aprovar

anterior, en aquest cas, per no demorar massa, van ser remeses una setmana abans de 

l'Assemblea, s'aclareixen alguns dubtes i s'aprova, amb 9 vots a favor (un membre va 

arribar després de votar).

 

2. Aprovació dels estats financers del 2015 i 2

Atès que el pressupost de 2015 en l'Assemblea anterior no va ser votat sinó només "llegit" als 
membres, hem de votar per a la seva aprovació d'una manera formal. No serà llegit, tan sols 
aclariments sol·licitats.  
 
S'explica la despesa en catequesis i
 
Continua la presentació de la situació trobada dins de l'associació, explicant el saldo en caixa i 
la seva evolució de 2015 a 2017 amb les dades de tancament de la mateixa i els estats 
financers de 2016.  

 

ACTA ASSEMBLEA AMPA 
ESCOLA INFANTIL I PRIMÀRIA ITALIANA DE BARCELONA 

 
Sede al C/ Setantí (Sarrià) 

 

A l’assemblea estan presents deu socis, inclosos els membres de la junta: 

 
vicepresident 

Aprovació verbal de l’Assamblea de novembre 2016 

Aprovació dels estats financers de 2015 i 2016 

Presentació dels estats financers previstos pel 2017 

Presentació de les activitats realitzades en el 2017 

Presentació de les activitats previstes pel 2018 

Aprovació de l’acta anterior en aquesta Assamblea: 

Es recorda als membres que, d'acord amb els estatuts, han d'aprovar-se les 

anterior, en aquest cas, per no demorar massa, van ser remeses una setmana abans de 

l'Assemblea, s'aclareixen alguns dubtes i s'aprova, amb 9 vots a favor (un membre va 

arribar després de votar). 

Aprovació dels estats financers del 2015 i 2016: 

Atès que el pressupost de 2015 en l'Assemblea anterior no va ser votat sinó només "llegit" als 
membres, hem de votar per a la seva aprovació d'una manera formal. No serà llegit, tan sols 

S'explica la despesa en catequesis i la multiplicitat de proveïdors que existeixen al pressupost.

Continua la presentació de la situació trobada dins de l'associació, explicant el saldo en caixa i 
la seva evolució de 2015 a 2017 amb les dades de tancament de la mateixa i els estats 

se les actes de l'any 

anterior, en aquest cas, per no demorar massa, van ser remeses una setmana abans de 

l'Assemblea, s'aclareixen alguns dubtes i s'aprova, amb 9 vots a favor (un membre va 

Atès que el pressupost de 2015 en l'Assemblea anterior no va ser votat sinó només "llegit" als 
membres, hem de votar per a la seva aprovació d'una manera formal. No serà llegit, tan sols 

la multiplicitat de proveïdors que existeixen al pressupost. 

Continua la presentació de la situació trobada dins de l'associació, explicant el saldo en caixa i 
la seva evolució de 2015 a 2017 amb les dades de tancament de la mateixa i els estats 



 
Es demana un aclariment sobre la despesa dels reemborsaments als membres, assenyalant 
que en 2016 va ser per import d'1.200 euros, mentre que en 2017 és d'uns 140 euros.  
 
S'assenyala que són presentats els estats financers del 2016, que fins a finals de novembre 
encara eren administrats per la Junta anterior, i s'indica la reducció en les pèrdues (de -13.700 
en el 2015 a -1.500 en el 2016).  
 
S'aprova, amb reserva, atès que hi ha dades que no han pogut ser contrastades, amb nou vots 
a favor (un membre va arribar després dels vots). 

 

 

3. Prensentació del pressupost programat pel 2017: 

A partir de les dades del 2/11/2017, es presenta un tancament previst de 2017 amb un 

benefici d'aproximadament 3.400. 

S'explica que s'han eliminat totes les partides poc clares o molt deficients, per exemple, el curs 
de castellà per a adults. La contribució a la Giornata dello Sport va ser eliminada aquest any, 
atès que el saldo es trobava en pèrdues, el Consell decidirà com procedir en el 2018. El curs de 
manualitats tal com es trobava estructurada s'ha eliminat a causa dels problemes legals i 
organitzatius que implicava (es va buscar una solució durant més de sis mesos, amb diverses 
reunions també a través de l'assessorament d'advocats i la persona responsable del curs de 
manualitats, per trobar una solució de com regularitzar la referida activitat). 
Cal assenyalar que els preus de les quotes i els cursos s'han mantingut, alguns cursos són més 
econòmics que els presentats fins a l'any anterior, hi ha dos cursos en els quals no hi ha 
benefici per a l'Associació (per preu, organització i tipus de curs) i podria succeir que hi hagi 
dos cursos amb algunes penalitzacions pels pocs inscrits que hi ha, però es mantindran, 
almenys en aquest primer trimestre, si la resta dels cursos segueixen donant un resultat en 
positiu. 
S'obre debat sobre la importància de tenir un saldo en caixa positiu i la destinació dels diners 
derivats de les quotes socials i dels cursos. Seria desitjable proposar quotes d'inscripció més 
baixes, si es pogués comptar amb un nombre major d'inscrits. 
S'explica que el Consell treballa de forma voluntària, i de manera altruista ocupa un temps 
important per ajudar a mantenir actiu aquest servei per a les famílies, encara que moltes 
vegades no és gens fàcil, per aquesta raó seria desitjable per part de tots els socis una 
col·laboració passiva (a títol d'exemple, tractant de buscar informació en emails ja enviats per 
l'AMPA, en lloc de sol·licitar-los diverses vegades). 
 
 
4) Presentació d'activitats desenvolupades durant el 2017  
  
Aquest primer any d'activitat del nostre Consell ha tingut diverses dificultats, entre les quals, 
rebre en herència una organització de la qual se sabia molt poc, i que es va deixar 
immediatament (tal vegada per l'esgotament del Consell, perquè reconeixem que és un 
compromís que requeriria d'un mínim d'una persona a temps complet i no voluntari) i en 
condicions bastant precàries.  
 
S'ha emprat molt temps per aconseguir saber què fer. 
 
Entre les activitats dutes a terme fins a l'estiu es troben el Casal, el de la Setmana Blanca i 
després el de l'estiu,  el primer ha rebut una valoració molt positiva en l'enquesta. 
 



En 2018, el Casal de Settimana Bianca segurament tornarà a ser ofert fora de la instal·lacions 
de l'escola i probablement es torni a fer amb Kinobs, ja que tenen una bona organització, 
qualitat en general i preus molt atractius. Respecte al de l'estiu s'haurà de decidir si tornar a 
fer-ho a l'escola, doncs  s'estan considerant alternatives, per donar una millor proposta, 
respecte a la de l'any passat. En general, es prefereix fer-ho a l'escola per baixar el preu una 
mica i perquè alguns nens tenen germans que encara estan a l’educació infantil fins a finals de 
juny i això facilita la logística als pares.  
 
L'any passat es va presentar una conferència sobre el problema del bullying, que va resultar 
ser interessant per als pares que van participar. També aquest any ens agradaria continuar 
fent altres propostes, sempre buscant un vincle amb el treball realitzat per l'equip 
psicopedagògic de l'escola. En l'enquesta realitzada resulta haver-hi interès a tenir més 
moments de reunió d'aquest tipus, també aquí l'organització no sempre és fàcil, a més s'hauria  
de trobar un equilibri entre propostes amb cost econòmic i propostes voluntàries. Tots els 
socis estan convidats a col·laborar proposant temes o contactes de persones i associacions que 
puguin tenir propostes interessants.  
 
S'ha realitzat la presentació del curs d'anglès, la qual cosa ha representat un canvi important, 
en primer lloc pel que fa a la metodologia i la qualitat obtinguda fins al moment en aquesta 
matèria. Amb aquest curs tractem de tenir una formació realment complementària i de 
qualitat a la de l'Escola, una formació que pot acompanyar als nens des de P3 fins a la Quarta 
Liceo. Per aquest motiu es va intentar implicar a la quantitat màxima de nens i per a això s'ha 
realitzat un esforç molt important en el preu tant per part de Kith com per part de l'AMPA.  
 
L'AMPA ha estat presentada als nouvinguts de P3 a través de la primera reunió inicial de 
l’educació infantil celebrada al juny.  
 
Es va realitzar una enquesta que ens va brindar molta informació sobre l'AMPA i en relació al 
que els socis poden desitjar, considerem que és important que aquesta enquesta es repeteixi 
tots els anys per tractar de millorar en tots els aspectes possibles. Va haver-hi una excel·lent 
participació i interès.  
 
Vam haver de canviar el compte de La Caixa a Banc Sabadell perquè hi havia hagut molts 
problemes i ens trobem amb un gran increment en les despeses bancàries.  
 
S'ha continuat amb el servei d'acolliment al matí. 
 
Es presenten els cursos realitzats fins a l'estiu del 2017 
 
5) Presentació d'activitats planificades per 2018 : 
 
Com s'ha dit abans, els Casals seguiran realitzant-se. 
Tenim la idea d'actualitzar i tenir una nova web d'AMPA ben aviat, amb la intenció que hi hagi 
molta informació de l'associació (les Actes, els estats financers, comunicacions, cursos) així 
com probablement informació de la pròpia Escola per trobar-les fàcilment quan resulti 
necessari (un arxiu amb les comunicacions enviades per les secretàries), possiblement 
informació també d'altres associacions i organitzacions, link a webs d'interès, i si fos possible, 
seria interessant proposar un departament dedicat als pares (borsa de treball, ofertes, ... .). la 
intenció és que sigui una web oberta i una referència per als pares. 
 
La intenció és reprendre l'organització de conferències, tant relacionades amb l'escola com 
amb temes generals dels nens i tal vegada fins i tot conferències dedicades a temes d'interès 



per als pares (algunes conferències es poden fer fora de l'escola depenent de la seva 
temàtica). 
 
 Estem considerant la possibilitat de començar un servei de logopèdia, però en aquest 
moment encara no està definit, ja que és una sol·licitud dels pares, però no és fàcil organitzar-
ho de manera adequada. En aquest moment estem tractant d'elaborar una proposta amb la 
psicòloga de l'escola i amb un logopeda. La idea inicial seria començar al gener.  
 
 L'activitat de presentació AMPA als futurs P3 es tornarà a fer, l'enquesta i el servei 
d'acolliment. 
 
 Es presenta la llista dels cursos iniciats a l'octubre, aclarint com es treballa amb les 
diferents escoles i empreses. S'explica l'evolució dels preus dels cursos (mantenint els preus 
dels cursos que continuen i baixant el preu de molts dels nous cursos).  
 
 cal assenyalar que existeixen dos cursos (Dansa moderna / Jazz i Mètode Wits) que no 
atorguen cap benefici a AMPA, però es va considerar apropiat oferir-los, para d'aquesta 
manera poder ampliar l'oferta i satisfer les necessitats d'algunes famílies. Alguns cursos poden 
tenir un nombre insuficient d'inscrits per cobrir els seu propi cost. Es considera que la resta 
dels cursos en aquest moment poden mantenir aquesta situació. 
 
 S'han proposat diversos cursos per a nens de l'escola secundària (anglès, ioga, música, 
piscina, ...) perquè considerem que deixar l'escola primària no hauria de significar perdre 
l'oportunitat de seguir realitzant activitats i també perquè algunes famílies ho havien demanat. 
Per part de la AGG no va haver-hi cap problema en aquest sentit. 
  
 6) Diversos  
 
 S'obre un debat sobre la viabilitat d'AMPA i l'interès que pot tenir per als pares el fet 
d'associar-se o no. S'explica la destinació dels beneficis, en alguns casos sol per als socis (per 
exemple, amb la contribució per al final del curs de la Quinta), en uns altres per a tota l'escola 
(materials regalats, pagar treballs per millorar les instal·lacions del col·legi...).  
 
 Una de les sòcies presents proposa fer una o dues sessions de portes obertes, així com 
fer una presentació dels diversos cursos cap a maig / juny.  
 
 Una altra sòcia explica el funcionament de l'AMPA del col·legi on va ser de petita i  
proposa la possibilitat de crear comitès de treball, per exemple, un comitè dedicat als jocs 
(festes, concursos, conferències ...), aquesta seria una forma d'involucrar a més els socis.  
 
 Els membres del consell presents, assenyalen que és una idea interessant i que estaria 
ben proposar-la, però que alhora subratllen el fet que la seva funció solament podria ser la 
coordinació i avaluació de les propostes dels diferents comitès i el consell, donada la càrrega 
de treball de l'associació, no seria fàcil tenir una participació més activa també en les 
comissions. 
 
 S'informa que seria convenient a partir d'aquest moment indicar com una dada dels 
socis, tant el nombre de famílies com el nombre de nens inscrits, en aquest moment hi ha 190 
nens inscrits, representats per 130 famílies.  
 
 El consell proposa la venda d'instruments musicals comprats fa anys atès que en els 
últims anys no s'han utilitzat i corren el risc de fer-se malbé i no poder ser utilitzats. Es farà un 



inventari i un preu especial que s'oferirà en primer lloc als socis, després a col·legis i  
acadèmies de música, i en últim lloc s'utilitzaria  alguna aplicació de revenda de materials.  
 
 La reunió conclou a les 18:30. 
 
 
Barcelona, 21/12/2017 
 
Signat, 
 
Presidente   Secretària  Tresorer 
 
Alberto Cavattoni  Anna Olivella  Giuseppe Lonedo 
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