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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMPA DE L'ESCOLA ANDERSEN - 
CURS 2020-2021 
 
Data: 28 d'octubre de 2020 

Hora: 21:30h 

Lloc: Virtual (google Meet) 

Número de persones assistents: 55 

Representants de la Junta de l'Ampa: Vicent Pastor, Jordi Bagaria, Marta Prat, 

Meritxell Torrent, Albert Marsol, Eli Chueca, Laura Riera, Toni Arrebola, M. Jesús 

Bravo, Eva Estellé, Eva Trepat, Montse Garcia, Eulàlia Grau, Gerard Torrent, Lluís 

Rovira, Sílvia Mora, Laura Riera 

 
PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA: 
1. Benvinguda, presentació ordre del dia. 

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General  de l’any anterior. 

3. Aprovació, si s’escau, del canvi de denominació de AMPA a AFA (últims tràmits) 

4. Presentació de les Comissions i dels membres que les conformen. 

5. Comissió Econòmica: Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes del curs 

2019-2020 i del pressupost pel curs 2020-2021. 

6. Informe de la memòria d’activitats per comissions i presentació per a l’aprovació 

del Pla Anual de l’AMPA.  

6.1. Comissió Extraescolars. 

6.2. Comissió de Escola de Pares i Inclusió Social 

6.3. Comissió de Festes.  

6.4. Comissió de comunicació 

6.5. Comissió Menjador 

6.6. Comissió Pati 

6.7. Comissió Escola verda 

7. Proposta per la renovació dels càrrecs de la Junta i aprovació, si s’escau. 

8. Informació de l’Associació Amics de l’Andersen  

9. Precs i preguntes. 

10. Cloenda 
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1 BENVINGUDA 
 
 
El president, Vicent Pastor, dóna la benvinguda, presenta els membres de Junta 
assistents i explica l’ordre del dia.  
 
Presentació dels membres de la Junta. 
Es presenta l’ordre del dia. 
 
Es recorda que les reunions de la Junta de l’AMPA es fan el primer dimarts de mes 
a les 21h00 i es convida a participar-hi. 
 
 
2 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
ANTERIOR. 
 
En Vicent Pastor comenta que, tal com s’havia anunciat en l’InfoAmpa, l’acta de 
l’Assemblea del curs 2019-20 de 24 d’octubre de 2019 no es va penjar a la web de 
l’Escola es demana disculpes i es penjarà en la major brevetat possible. S’aprova 
per unanimitat. 
 
 
3 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DE AMPA a 
AFA (últims tràmits) 
 
A l’Assemblea del curs passat es va proposar fer el canvi de les sigles AMPA 
(Associació de Mares i Pares d’Alumnes) a les de AFA (Associació de Famílies 
d’Alumnes). 
 
Aquest canvi va ser ratificat per l'Assemblea genera, però hi va haver dificultat a 
l’hora de fer el canvi de denominació en registre d’entitats, doncs no vam entrar en 
el termini per poder-ho fer. 
 
És per aquest motiu que necessitem tornar a aprovar per l’Assemblea la nova 
denominació de la nostra associació com a Associació de Famílies de l’escola 
Andersen. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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4 PRESENTACIÓ DELS MEMBRES DE LES DIFERENTS COMISSIONS DE 
L’AMPA I  COMISSIONS I ÒRGANS DE L’ESCOLA 
 
En Vicent Pastor presenta els membres que configuren les diferents comissions i les 
comissions i òrgans de l’escola. 
 
-Comissió econòmica: Albert Marsol I Vicent Pastor.  
-Comissió extraescolars: Marta Prat i Elisenda Chueca. 
-Comissió escola de pares i inclusió: Vicent Pastor, Eva Estellé, M. Jesús Bravo, 
Gerard Torrent, Marta Prat, Elisenda Chueca 
-Comissió Festes: Vicent Pastor, Meritxell Torrent, Laura Riera, Jordi Bagaria, 
Helena Vilamala, Albert Marsol 
-Comissió Comunicació:  Laura Riera, Eulàlia Grau, Eva Trepat, Toni Arrebola 
-Comissió pati: Vicent Pastor, Eva Estellé, Helena Vilamala, Jordi Bagaría, Lluís 
Rovira 
 
Participació en comissions i òrgans de l’escola: 
 
-Comissió cohesió social: Helena Vilamala 
-Comissió escola verda: Jordi Bagaria, Eva Estellé 
-Comissió Menjador: Meritxell Torrent, Eva Trepat, Sílvia Mora 
-Comissió TIC TAC: Toni Arrebola, Eva Trepat, Eulàlia Grau 
-Comissió pati: Eva Estellé, Helena Vilamala, Vicent Pastor, Jordi Bagaria, Lluís 
Rovira, David Segalés, Anna Rovira 
-Amics de l’Andersen: Bet Rossell 
-Consell Escolar: Vicent Pastor 
 
5 PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DELS COMPTES DEL CURS 2019-2020 I 
PRESSUPOST D’AQUEST CURS 2020-2021. 
 
Tota la informació que es visualitza per pantalla als assistents i s’adjunta en 
aquesta acta. 
 
L’Albert Marsol, com a tresorer de l’AFA i membre de la comissió econòmica de la 
junta de l’AFA, explica què gestiona econòmicament l’AFA: 

● Transport escolar, natació, sortides extraescolars i altres activitats educatives 
de l’alumnat; 

● Llibres, dossiers i material escolar; 
● Contractes laborals de les persones que hi col·laboren (administratius i reforç 

escolar); 
● Subvencions i donacions 

També explica els objectius de la comissió econòmica: 
● Vetllar perquè tot l’alumnat disposi de llibres i material escolar i pugui gaudir 

de les sortides i activitats; 
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● Ajustar al màxim les quotes d’AFA i de llibres; 
● En cas de convocatòria de subvencions ,gestionar les justificacions 

econòmiques. 
● Vetllar per la reducció dels impagats, juntament amb l’escola i la comissió 

d’inclusió social. 
 
Presenta l’estat de comptes del curs passat, comparant el pressupostat i el que s’ha 
realitzat finalment. Com a aspectes destacables podem citar: 
 

● Respecte a la partida de les despeses es comenta que la inversió de la loteria, 
una part s’ha invertit en dotar a l’aula de música d’instrument per als alumnes, 
i la resta serà la Junta que decidirà en què s’invertirà.  
 

● Respecte a la partida dels ingressos informa que principalment es basen en 
les quotes dels socis. 

 
● El resultat de l’estat de compte del curs 2019/20 ha estat positiu.  

 
Se sotmet a aprovació els comptes del curs passat i queda aprovat per unanimitat. 
 
Es presenta el pressupost proposat per al curs 19/20.  
 
Respecte als ingressos es proposa la intenció de mantenir la quota de 120€ (10 
quotes a 12€) i incrementar la quota a 100 €. Es cobraran trimestralment. A l’octubre 
es farà efectiu el càrrec de 100 € per llibres, 60 € al  març i 60€ al juny en concepte 
de quotes. 
 
L’altre ingrés fa referència a les donacions que s’obtenen en el Mercat de les 3R i de 
la loteria. 
 
Es comenta que la partida de la previsió d’impagats és per ajustar el pressupost. 
En l’apartat “altres” s’aclareix que s’inclouen despeses de gestoria, gir de rebuts, el 
pagament d’impostos (des de 2015 declaració impost de societats) i algun altre 
possible imprevist. 
Es recorda que les quotes es cobren trimestralment per poder estalviar en despeses 
de gestió de rebuts 
 
Se sotmet a aprovació el pressupost pel curs vinent i queda aprovat per unanimitat. 
 
 
6 INFORME DEL PLA ANUAL PER COMISSIONS. APROVACIÓ DEL PLA 
ANUAL DE L’AMPA 
 
6.1 Comissió d’extraescolars 
 
L’Eli Chueca explica quins són els objectius d’aquesta comissió: 

•Mantenir i dinamitzar les activitats extraescolars esportives a l'escola. 



  

  ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L'ESCOLA ANDERSEN DE VIC  
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL – CURS 2020-21           5 

•Donar l’oportunitat de practicar esport a tots els alumnes de l’escola tot i la 
situació de pandèmia pel COVID-19 

L’organització de la Comissió es basa en: 
•Planifica les activitats extraescolars, gestionar de les inscripcions i fer el  
seguiment al llarg del curs i gestió econòmica.   

•Coordinació entre CEO, monitors, famílies i escola. 
•EL CONSELL ESPORTIU D’OSONA: gestió dels monitors  
•Creació protocols i normatives de seguretat per la situació de pandèmia 
actual. 

 
 
Aquest any s’han, tot i les circumstàncies actuals de pandèmia, s’ha decidit dur a 
terme els extraescolars següents: 
Les activitats que es faran aquest curs seran:  

Dilluns:  Curses d’orientació  
Dimarts:  Futbol sala 
  Dansa moderna  
Dimecres:  Psicomotricitat-ioga 
Dijous:  Patinatge  

 
S’informa que la coordinació de les activitats les continuarà es gestiona des de la 
comissió d’extraescolars que farà la coordinació entre l’escola, els monitors , les 
famílies i el Consell Esportiu d’Osona. Vetllarà pel bon funcionament de les 
extraescolars i la relació amb les famílies, així com la detecció de nens/es que puguin 
participar d’aquestes activitats. 
Continuem adherits al programa “Som extraescolars” que gestiona el Consell 
Esportiu d’Osona i ens ofereix la gestió dels monitors. 
Aquest curs, degut a la situació actual de pandèmia, només s’han ofert els 
extraescolars als alumnes de l’escola.  
 
Aquest any la quota, degut al baix número de participants serà de 20 € mensuals  i 
es pagarà una quota única de 10 € en concepte d’assegurança. Es giraran els rebuts 
trimestralment Els comptes de les activitats extraescolars van a part del pressupost 
ordinari de l'AFA, ja que són activitats de les que només hi participen els alumnes 
que ho desitgen i no tot l’alumnat de l’escola. 
 
 
6.2 Comissió de l’escola de pares i inclusió 
 
Eva Estellé explica que la comissió vetlla per crear espais comuns de reflexió, 
aprenentatge i diversió dins l’escola, tot facilitant l’intercanvi d’experiències i alhora 
fomentant el sentiment de pertinència i que en altres edicions ha col·laborat en 



  

  ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L'ESCOLA ANDERSEN DE VIC  
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL – CURS 2020-21           6 

l’organització de les activitats de l’Escola de Pares i Mares de la ciutat de Vic, 
conjuntament amb la resta d’AFA’S i AMPA’s i l’Ajuntament de Vic, però que en 
l’actualitat no s’estan duent a terme, en previsió de fer un canvi de format que ajudi 
a incrementar el número de participants a les activitat que ha anat disminuint en les 
darreres edicions. 
 

Els principals objectius d’aquesta comissió conjunta d’Escola de Pares i 
Inclusió són: 

Treballar la cohesió social d'una forma transversal en totes les comissions de 
l'AFA. 

Iniciar accions concretes en cadascuna de les comissions:  

- Comunicació: informar a través de grups de whatsapp de cada curs: informació més 
directa i àgil a les famílies, per intentar arribar a tothom. 

- Escola de pares: en l'activitat "tarda de contes" buscar la implicació de famílies 
d'orígens diversos, tant a explicar contes com a escoltar-los. En l'activitat "l'escola 
ens explica" fomentar l'apropament i la comprensió de les famílies envers el treball 
que fan els nostres fills a l'escola. 

- Festes: treballar en cadascuna de les festes el tema de la cohesió social com a 
objectiu de fer partícips totes les famílies de l'escola de les activitats que s'organitzen. 

- Extraescolars: vetllar per tal que tots els alumnes que ho desitgin puguin participar 
en les activitats extraescolar, cercant solucions als problemes econòmics i/o logístics 
que sorgeixin amb l’ajuda de la persona que ho coordina. 

 

Coordinar el treball amb la comissió de Cohesió social de l'escola, de la qual 
formem part. 

Planificar accions i línies de treball conjuntes:  

- Encetar el projecte de famílies amigues, per tal d'acollir i donar suport a les noves 
famílies de l'escola que ho requereixin. 

 - Fomentar la participació de totes les famílies en les activitats que organitza l'escola 
obertes als pares, creant alhora espais de trobada i comunicació entre les famílies i 
amb els docents. 
  
Per aquest curs 2020-21 es preveu portar a terme les següents activitats:  
 
EXPLICA’NS UN CONTE (nou format de TARDA DE CONTES) 
Si disposem de familiars voluntaris que vulguin participar explicant un conte, 
repetirem aquesta activitat per 9è any.  
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Aquesta any, degut a la situació de pandèmia es durà a terme un canvi de format i 
es proposa als voluntaris que grabin un vídeo explicant un conte i es distribuirà a 
totes les famílies per els diferents canals de l’escola.  
Es tracta d’una activitat adreçada als més petits de l’escola i les seves famílies, 
especialment per facilitar la interacció/integració de les noves famílies que han 
començat a P3 amb l’escola i les activitats de l’Ampa.  
 
SCRATCH DAY 
Després de l’èxit de les darreres edicions i tot  que l’any passat no es va poder 
realitzar, si és possible, aquest any tornarem a organitzar la 6ena edició de scratch 
day (llenguatge de programació de videojocs); serà un diumenge el matí, cap a la 
primavera, i va adreçat des dels infants més petits als més grans de l’escola i els 
seus familiars. L’objectiu serà utilitzar les Bee bots, tauletes amb l’Scratch Jr, robot 
BQ Zowi, Lego We Do que tenen a l’escola i alguns de particulars 
 
L’ESCOLA ENS EXPLICA 
L’escola ens ofereix l’oportunitat d’acostar-nos el dia a dia de les aules i saber una 
mica més com aprenen els nostres fills. Es tracta de programar una/dues sessions 
en diferents formats mestre/s ens expliqui en profunditat com ensenyen als nostres 
fills, com transmeten els coneixements d’una determinada matèria, com s’organitzen 
per un determinat projecte... Com s’ensenyen les matemàtiques, l’ortografia,  la 
lectura o els ambients dels més petits segur que és d’un gran interès per tots els 
pares. Estem oberts a les propostes que ens arribin tant per part de l’Escola com per 
petició dels pares. 
 
ESCOLA DE MARES I PARES 
Des de l’AFA es faran propostes de xerrades/tallers/activitats dirigides als familiars 
dels alumnes, on es tractin temes d'interès comú, o que preocupin als familiars, que 
poden ser el control parental dels dispositius mòbils, entre d’altres. 
 
 
6.3 Comissió de festes 
 
En Vicent Pastor explica que la comissió de festes té la tasca i responsabilitat 
d'organitzar aquestes activitats lúdiques que realitzen els alumnes juntament amb 
les seves famílies i fomentar la seva participació i implicació. 
Aquest curs, davant la situació de la pandèmia de la Covid-19 i en funció de la 
situació de l’emergència sanitària, es valorarà si és possible realitzar les festes del 
curs. Per tant, a mesura que s’aproximin les dates de les festes, es valorarà la 
viabilitat de realitzar les festes o bé de canviar el seu format.  
Les festes previstes per aquest curs són: 
 
30/10/2020 CASTANYADA.  
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Celebració de la Castanyada amb un berenar dimecres a la tarda. Aprofitant que 
molts pares i mares venen a buscar els fills a l’escola, és un moment per compartir 
experiències i facilitar la relació i integració de les famílies que s’estrenen a l’escola 
i els nouvinguts. La proposta és que cadascú porti quelcom de casa per compartir i 
l’AFA es fa càrrec de la beguda i les castanyes.  
  
 
22/11/2020 MERCAT DE LES 3R.  
Festa de novembre, com a cloenda de la setmana de la Ciència i l’Astronomia, que 
es fa a l'escola del 12 al 18 de novembre i aprofitant que és la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus. 
Un matí de diumenge, els alumnes de 4t, 5è i 6è i l’AFA munten parades on s’hi 
poden comprar a molt bon preu qualsevol tipus d'objectes. La filosofia és reciclar, 
renovar, reutilitzar i allargar la vida dels productes que tenim a casa en bon estat i ja 
no fem servir pel motiu que sigui. S'aprofita que és un mes abans de Nadal i que es 
poden començar a fer compres. 
 
Es tornarà a proposar a l’escola que utilitzin les taules de pes segons els objectes 
perquè durant la venda, les parades les puguin utilitzar. És una manera de quantificar 
els residus que s’eviten i de prendre’n consciència. 
 
Durant el mercat hi ha la possibilitat de deixar objectes a la deixalleria mòbil de 
l’Ajuntament. 
 
Els diners obtinguts serveixen per equipar millor l’escola amb algun element 
necessari lligat al medi ambient,  tenint en compte que som Escola Verda.  
 
S’intentarà que es pugui comptar amb la presència de l’Eco, estació del Consell 
Comarcal, un remolc divulgatiu sobre el reciclatge que disposa d’un monitor per 
dinamitzar alguna activitat. 
 
27/11/2020 VETLLADA ASTRONÒMICA.  
Aprofitant que els alumnes de 6è treballen continguts relacionats amb astronomia, 
un divendres al vespre s’organitzarà una sessió d’observació astronòmica a càrrec 
de l’Associació astronòmica d’Osona. Després de sopar - amb pa, botifarra i begudes 
– els alumnes de 6è faran la presentació dels treballs realitzats a l’aula per a les 
famílies i els seus companys. 
 
21/03/2021 SORTIDA A LA NATURA.  
Sortida matinal a peu seguint un recorregut apte per a totes les edats. 
 
30/05/2021 FESTA DEL MEDI AMBIENT.  
Festa on es convida a participar a la comunitat educativa en la realització de tasques 
per a la millora de les instal·lacions i entorn de l’escola, emmarcades dins del projecte 
“El pati que volem”, on cada cicle hi participa amb la presentació de propostes. La 
celebració coincideix amb la setmana del Medi Ambient. 
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Durant la jornada es convida les famílies a un esmorzar i al final hi ha la possibilitat 
de quedar-se a dinar. 
 
Durant aquella setmana es proposarà alguna activitat per fomentar la mobilitat 
sostenible i reduir l’ús del cotxe privat. 
 
19/6/2021 FESTA MAJOR.  
Festa per celebrar la fi del curs. Es comença a mitja tarda amb diverses activitats: 
exhibició d’extraescolars, gimcana, cercavila amb els grallers i els gegantons, el 
pregó... Més tard s’organitza un rifa i cadascú es porta el sopar per compartir la 
vetllada. La festa acaba amb música i ball. 
Durant la Festa es disposa de servei de bar a càrrec dels Amics de l’Andersen. 
 

 
6.4 Comissió de comunicació 
 
L’Eva Trepat explica que la comissió de comunicació és l’encarregada de vetllar per 
tal que la comunicació entre la junta de l’AFA i les famílies de l’escola sigui el més 
fluida possible i gestionar el material mèdia. Es comenten els diferents canals amb 
els que compta l’AFA i en destaca:  
 
CORREU ELECTRÒNIC 
Per les noves matrícules s’ha introduït una autorització del correu electrònic. Hem de 
continuar treballant per aconseguir el màxim número de correus electrònics de tal 
manera que puguem enviar tota la informació sense dependre de l’escola.  
 
Es recorda el correu de l’ampa: afa@andersen.cat 
 
WEB 
Es disposa espai web comú amb escola i ens coordinem. 
El manteniment i actualització permanents del web és una de les tasques més 
importants de la comissió comunicació: actualització de l’agenda d’esdeveniments, 
publicació dels informatius, publicació del material multimèdia de totes les activitats 
organitzades per l’AFA. La subcomissió de fotògrafs, formada per en Jordi Bagaria, 
i voluntaris, es coordinaran per garantir que cobrim tots els esdeveniments i 
gestionaran el material multimèdia, emmagatzemant-lo i publicant-lo al web.  
Tenim el repte de ser més digitals. El web s'ha de convertir en el principal tauler 
d'anuncis de l'AFA i de l'escola, i això vol dir una aposta decidida per part nostra per 
tenir el web sempre al dia, i de fer campanya entre les famílies perquè el segueixin. 
Un dels dels objectius més importants de la web serà omplir-la dels continguts que 
s’han perdut i intentar tenir-la el més actualitzada possible. Els continguts que s’han 
d’actualitzar són principalment: l’agenda d’esdeveniments, publicació dels 
informatius, i publicació del material multimèdia de totes les activitats organitzades 
per l’AFA (historial fototeca) 
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AFAINFORMA 
 
Aquest any, i tal com ja es va començar el curs passat l’AfaInforma es farà a través 
de la web i enviament per correu electrònic i ja no es farà en paper.  
 
WHATSAPP 
 
El curs 2018/2019 es van crear els grups Whatsapp per curs. Un membre de l’Ampa 
per cada curs és el referent i moderador del grup. Aquest grup és merament 
informatiu. Hi ha acordades unes normes que s’envien a l’inici de curs per gestionar 
i acotar el seu ús. Es tracta de crear una comunicació més propera i ràpida. 
 
Finalment s’informa que hi ha la Comissió TIC juntament amb l’escola en la qual es 
vol seguir treballant per millorar la comunicació escola-família. Es continuarà amb 
l’organització del “Scratch Day”.  
 
 
6.5 Comissió Menjador 
 
Meritxell Torrent explica qui compon la comissió: un representant del Consell 
Comarcal, un de l’empresa 7 i Tria, un representant de l’escola i tres de l’AFA. Es 
tracta d’una comissió que es reuneix periòdicament. 
 
La comissió ens plantegem fer un seguiment del projecte presentat l’any passat ,per 
la mateixa empresa 7 i tria, de “servim-nos”. Aquest curs servirà per la prova pilot ja 
implantada a 3r primària i per ampliar a la resta de cursos.  
 
Aquesta comissió vetlla tant per els menús de l’escola com per la línia pedagògica 
que es porta a terme a la franja horària del migdia.  
 
Aquests són els altres objectius per al curs: 
 

● Revisar i millorar la comunicació entre monitors i famílies del menjador. I fer 
un seguiment de les activitats del migdia per tal de poder-les millorar en el cas 
que fos necessari. 

● Revisar els menús i qualitat del menjar igual que s’ha fet els últims anys. 
● Fer un seguiment del remenen que hi ha pendent i mirar si es pot invertir en 

alguna millora pel servei. 
● Revisar els menús del berenar. 

 
S’explica que s’ha implantat en diferents cursos de l’escola el projecte “Servim-nos”, 
on és l’alumne qui se serveix, i s’han implantat canvis en la dinàmica del menjador, i 
que amb la prova pilot que es va fer l’any anterior, s’ho considerat anar-ho implantant 
a la resta de cursos.  
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Es recorda que és important que es puguin demanar dubtes o propostes i que es 
canalitzi a través de la comissió i no a nivell de famílies. 
 
Un dels assistents demana que si degut a la pandèmia hi ha hagut una 
reestructuració del menjador i si s’ha modificat la capacitat. S’explica que s’han 
incrementat els torns per tal de poder mantenir els grups bombolla.  
Demanen si hi ha hagut una reducció dels usuaris, i la Directora, present a la reunió, 
diu que no, que es manté aproximadament el mateix nombre que l’any anterior. 
Es demana, que si tal i com es va explicar a la reunió d’inici de curs, es fa servir el 
Gimnàs com a menjador. La Directora explica que finalment no s’ha hagut de fer, 
degut a que s’han incrementat el nombre de torns i d’aquesta manera tothom dina al 
menjador. 
 

7 COMISSIÓ PATI 
 
L’Eva Estellé ens explica que l’any anterior es va crear una nova comissió amb 
l’objectiu de transformar l’espai exterior i a partir de l’estudi de les necessitats tant de 
professors, alumnes i famílies, on es farà un treball de co-creació, es vol crear espais 
d’oportunitats educatives. Però que degut a la situació de pandèmia, no es van poder 
fer actuacions, però que aquest any s’ha reactivat per a l’acompliment de l’objectiu. 
 
 
8 RENOVACIÓ DE CÀRRECS 
 
Pren la paraula en Vicent Pastor, que explica que els càrrecs de la junta de l’AMPA 
són per una durada d’un any i per tant s’han de renovar anualment. Se sotmet a 
consideració de l'Assemblea la següent proposta de càrrecs: 
 

 PROPOSTA CURS 2019-
2020 

DNI 

PRESIDENT Vicent D. Pastor Martorell 20814875J 

TRESORER Albert Marsol Cierco 35117550T 

SECRETARI Eva Estellé Jacinto  46343196S 

 
 
Els càrrecs de la junta tenen poder per actuar en nom de la junta en temes 
representatius, administratius i jurídics. 
 
Vocals: Jordi Bagaria, Toni Arrebola, Laura Riera, Eva Trepat, Elisenda Chueca, 
Marta Prat, Meritxell Torrent, Helena Vilamala, Maria Jesús Bravo, Gerard Torrent, 
Sílvia Mora, Lluís Rovira, Eulàlia Grau, Sandra Esteve, Montse Garcia. 



  

  ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L'ESCOLA ANDERSEN DE VIC  
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL – CURS 2020-21           12 

 
Comissions de treball: Econòmica, Festes, Escola de Pares, Comunicació, 
Extraescolars i Pati. 
 
La renovació dels càrrecs s'aprova per unanimitat. 
 
Es recorda que la renovació és necessària dins la Junta i que hi poden haver noves 
incorporacions. 
 
La comissió de la junta s’aprova. 
 
Pren la paraula en Vicent Pastor que mostra com estan distribuïts els membres de la 
Junta per cicles i anima a ser-ne partícips a altres famílies. 
 
 
9  INTERVENCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ANDERSEN 
 
Aquest any no ha pogut venir cap membre de l’Associació Amics de l’Andersen, i en 
Vicent Pastor ens explica quina és la seva missió i per què es va fundar. 
 
El 2013 davant la partida d’impagats alta i sense rebre cap subvenció per llibres es 
va crear una Associació en benefici de tots, tenint present que llibres i sortides ha de 
ser un recurs per a tots els alumnes. Amb la quota dels socis el primer any es va 
destinar a la partida de llibres i sortides, que gestiona l’Ampa. Després d’observar la 
reducció d’alumnes que no anaven de colònies, es va oferir donar ajudes, amb el 
suport de l’escola, per anar de colònies, sense pagar la totalitat. El segon any la 
quota es va destinar a sortides, activitats i colònies amb l’aportació de les famílies 
que ho van sol·licitar. L’efecte crida ha comportat que els darrers anys les partides 
s’hagin dedicat a les colònies.  
 
El curs passat no hi va haver alumnes que per qüestions econòmiques no anessin 
de colònies. Amb les subvencions de llibres ja no ha estat necessari aportar 
donacions per llibres sinó per activitats i colònies.  
 
Es preveu que per aquest curs es pugui poder aportar més diners per activitats tenint 
present que les activitats s’encariran. Per aquest motiu cal augmentar el nombre de 
socis i seguir en campanya permanent. Es recorda que es tracta d’una quota 
voluntària que va des dels 10€ i que es cobra anualment.  
 
A part de les quotes dels socis, s’organitzen activitats per recollir fons. 
 
S’informa que el 3 de novembre a les 21 h es farà l’assemblea dels amics de 
l’Andersen per via telemàtica.  
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10 PRECS I PREGUNTES. 
 
En Vicent Pastor dóna pas al torn de precs i preguntes. 
 
Un dels assistents demana que si degut a la pandèmia hi ha hagut una 
reestructuració del menjador i si s’ha modificat la capacitat. S’explica que s’han 
incrementat els torns per tal de poder mantenir els grups bombolla.  
Demanen si hi ha hagut una reducció dels usuaris, i la Directora, present a la reunió, 
diu que no, que es manté aproximadament el mateix nombre que l’any anterior. 
Es demana, que si tal i com es va explicar a la reunió d’inici de curs, es fa servir el 
Gimnàs com a menjador. La Directora explica que finalment no s’ha hagut de fer, 
degut a que s’han incrementat el nombre de torns i d’aquesta manera tothom dina al 
menjador. 
 
No hi ha cap més prec ni pregunta ni cap més tema a tractar, de manera que es dóna 
per acabada l'Assemblea a les 22.50h i s’agraeix l’assistència a les famílies i 
s’acomiada virtualment.  
 
El President                                                           El Secretari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: En aquesta acta s’inclou l’estat de comptes del curs 2019-20, la proposta de 
pressupost pel curs 2020-21 així com el pla anual d’activitats de les diferents 
comissions i la presentació utilitzada en l’Assemblea.  
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ESTAT DE COMPTES 

INGRESSOS 

 

INGRESSOS AFA 2018/2019 2019/2020 

QUOTES AFA (120€ alumne/any) 56.257 40.658 

IMPAGATS QUOTES AFA -7.453 -7.702 
QUOTES LLIBRES I MATERIAL (95€ 
alumne/any) 41.870 42.910 

IMPAGATS LLIBRES I MATERIAL -3.054 -2.777 

TRANSPORT ESCOLAR 21.514 15.385 

IMPAGATS TRANSPORT DE ESCOLAR -187 -61 

INGRESOS EXTRAESCOLARS 9.503 6.660 

IMPAGATS EXTRAESCOLARS -187 -270 

DONACIONS FESTES AFA 3.008 1.460 

DONACIONS LOTERIA 3.532 2.798 

BEQUES I SUBVENCIONS (AJ. VIC) 8.892 9.052 

DONACIÓ AMICS DE L'ANDERSEN 600 2.500 

 134.295 110.613 
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DESPESES 

 

DESPESES AFA 2018/2019 2019/2020 

SORTIDES I ACTIVITATS EDUCATIVES 19.061 8.457 
PISCINA (TENIS VIC) 17.000 17.604 
LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 36.224 34.675 
TRANSPORT ESCOLAR (SAGALES) 21.275 14.001 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 10.102 6.686 
COSTOS LABORALS 20.520 22.092 
SERV. PROF. ASSEGURANCES I ALTRES 3.891 3.141 
COMISSIONS BANCÀRIES 2.334 1.609 
IMPOSTOS I TRIBUTS 978 602 

 131.386 108.867 

   

 2018/2019 2019/2020 

RESULTAT ECONÒMIC AFA 2.909 1.746 
 


