
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA 

 
DATA: 25 d’octubre de 2018. Inici 21.10h 
 
ASSISTENTS:  
 

• Junta: Jordi Serra (president), Albert Muntadas (tresorera), i Laura Hernández 
(secretaria).  

 
• Pares i Mares: uns 22 inclosos els de la junta.  

 
S’excusa: Eva Casals (vicepresidenta). 
 
En Jordi Serra dona la benvinguda als assistents.  
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR  
 
S’informa als pares i mares que l’acta està penjada a la web de l’Ampa. 
S’aprova l’acta anterior.  
 

2. QUE FEM L’AMPA?  
 
En Jordi Serra explica a través d'un PDF els diferents punts: 
 Explicació de l’ AMPA. 
 Com ens organitzem. Explicació dels membres que formen part de  la Junta 

i enumera les diferents comissions de treball. 
  

3. EXPLICACIÓ DE LA TASCA DE CADA COMISSIÓ DE L’AMPA.  
 
Els membres de cada comissió expliquen la tasca que realitzen i quins aspectes 
treballen dins la comissió. Crida a la col·laboració dels pares que estiguin 
interessants.  
 

4. PRESSUPOST DE L’AMPA CURS 2018-2019 
 
La comissió econòmica explica de forma detallada el pressupost.  
 

5. RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DE L’AMPA 
 
Els membres de la Junta president, vicepresident i tresorer manifesten la 
voluntat de continuar en el càrrec. No hi ha cap manifest en contra i es ratifica 
aquest membres de la junta en el seu càrrec.  
La Secretaria actual manifesta la voluntat de no renovar en el càrrec. La Sra. 
Úrsula Serradelarca manifesta la voluntat de ser secretaria de la Junta, es vota 
a mà alçada i s’acorda que la Sra. Úrsula Serradelarca es la nova secretaria de 
la Junta.  
 
 
 
 
 



En data 25/10/2018 la Junta de l’Ampa Ildefons Cerdà està formada per: 
• President: Jordi Serra  
• Vicepresidenta: Eva Casals 
• Secretaria: Úrsula Serradelarca  
• Tresorer: Albert Muntadas 

 
S’acorda notificar a la direcció general de drets i entitats jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya l’actualització dels membres de la Junta.  
 

6. PROPOSTA DE CANVI DE NOM D’AMPA (ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D’ALUMNES) PER AFA (ASSOCIACIÓ DE FAMILIES D’ALUMNES) 
 

• S’explica els punts a favor per canviar el nom per AFA: associació de 
famílies d’alumnes. Donar inclusió a tots els tipus de la família que 
contempla la nostra societat perquè tothom se senti inclòs. 

• S’expliquen els punts en contra del canvi de nom per les modificacions 
burocràtiques que requereix el canvi. Canvi al registre de la Generalitat, 
canviar a hisenda per el NIF, Notificació a la seguretat social, 
modificació dels estatuts i modificació del  nom a les entitats bancàries.  

• Es vota a mà alçada amb un resultat de 16 vots a favor.  
• En data 25/10/2018 s’acorda el canvi de nom per Associació de famílies 

d’alumnes, d’ara en endavant AFA i notificar-ho a tots els estaments i 
administracions i fer els canvis d’estatuts necessaris.  

 
7. PRECS I PREGUNTES 

 
• Un mare demana que es pot fer per aconseguir més pares voluntaris a 

formar part de les comissions. Punt que queda obert a noves idees. 
• Una mare proposa de fer una bossa de pares i mares experts en temes 

concrets per quan es necessiti poder comptar amb ells. 
• Una mare reclama que al grup de P3 caldria més acollida tant a nivell 

escolar com a nivell d’ Ampa. Sorgeix la idea de fer com un 
“apadrinament/ tutoria/ germà” gran entre famílies.  

 
 
 

S’acaba l’assemblea a un quart de dotze de la nit.  
 
 


