
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA ASAMBLEA GENERAL DE l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 

D’ALUMNES DE L’ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2022 

 

A Picanya, sent les 15:00 hores, es reuneixen baix la presidència de José Joaquín Ribes Català, el 

següents integrants de l’Assemblea General: 

 

José Joaquín Ribes Català, Anna Boscá, Javier Altabert, Ovidi Sambonet, Xènia Fernandez, 

Cristina Ortiz, Liz Segura, Mari Carmen Rodriguez, Josep Navarro, Maria Tarazona, Isabel Núñez, 

, Silvia Plaza, Ruth Gómez 

 

En primer lloc, el actual president obrí la sessió i s’indica l’ordre del dia següent: 

 

Ordre del dia: 

- Aprovació de l’acta anterior 

- Pressupost 2022-2023 

- Precs i preguntes 

 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de anterior el 14 d’Octubre de 2022. 

 

2. Pressupost 2022-2023 

El president, presenta els pressupostos per l’any 2022-2023 en diferents propostes realitzades 

en anteriors reunions/anys passats: 

- A priori no hi ha arrossegament de l’any anterior, no obstant quan es canvie 

l’autorització de la nova tesorera es comprovarà l’estat del compte. 

- Aproximadament hi han 170 famílies associats a l’AMPA lo que calculem de previsió 

aprox 6.800 € d’ingressos 

- Es comenten les diferents propostes per etapes: 

o Grup Secundaria 

▪ Tallers addiciones, sexo-afectiu e identitat sexual 

o Grup Infantil 

▪ Xerrada rabietes, emocions 

o Grup Primària 

▪ Proposta “CoMNviure” amb pantalles (Inma Dasí) 

- AMPAFest: Diferents idees i propostes, la data serà el 25 de Febrer. 

- Menjador: Xerrada/Video-Podcast amb professional (Ana Bilbao de Nutralia) 



- Comentem l’idea de que la inversió en material de Video-podcast, i poder grabar les 

sessions ens permetrà mantindre i reutilitzar en posteriors anys, fent una especie de 

depòsit d’informació obert per als pares i que es pot enviar en un futur AMPA-NEWS 

- Comentem que es necessari fer xerrades en directe, per que ens permet tindre una 

relació directa en el especialista i comentar dubtes que d’altra manera no seria possible.  

- Biblioteca: Es comenten dos propostes addicionals  

o Consultar en el Centre un llistat de llibres de preferència 

o Nacho papa d’un alumne es llibreter i fa animacions lectores, es proposa per fer 

una activitat. 

- Material de jocs de taula i escacs pel pati, per donar alternatives de joc al alumnat en 

migdia i temps d’esplai. 

- Jornades d’oci alternatiu i rol, per oferir en sessions després de l’escola, per concretar. 

- Es comenta per gran part dels assistents incloure una partida per tema Bulling al centre, 

que preocupa molts mares i pares. S’inclou als pressupostos. 

S’aprova  per unanimitat el pressupost per l’any 2022-2023. El adjunte al final de l’acta com 

anex. 

 

3. PRECS I PREGUNTES 

En aquest punt s’obri el torn obert a tots el membres de l’assemblea general. 

Hi ha preocupació sobre diferents casos de bulling al centre en diferents etapes educatives. 

Desconeixement de com tractar el problemes i de com comunicar-se en el centre en estes 

qüestions. 

S’informa de la comissió de convivència, l’espai per debatre oficialment en el centre i tractar 

estos temes. 

S’inclou als pressupostos, per trobar xerrades o diferents tècniques per millorar al centre sobre 

el tema de bulling. 

 

 L’equip Web de l’AMPA tractarà de tornar a posar en marxa el AMPA-NEWS. 

 

I no havent mes assumptes que tractar es tanca la sessió a les 16.50 aproximadament. El 

president alça la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 



Anex pressupost aprobat 

 


