Acta de l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019
AMPA ESCOLA CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA
A les 7,30 del vespre del dia 11 de març de 2019 comença l’assemblea general ordinària que segueix l’ordre del
dia previst en la convocatòria enviada als socis:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2. Informació de l'estat actual de les obres
3. Accions realitzades durant el curs 2017-2018
4. Reviu l’instrument
5. Renovació dels membres i càrrecs
6. Estat de comptes.
7. Propostes per al curs 2019
8. Torn obert de paraula
Els membres de la junta que hi assisteixen són els següents: Joan Carles Ger, Mònica Galtés, Eva Castells,
Jordina Sales i Judit Guàrdia
Altres socis: ïngrid Marimon, Sílvia Llenas i Claudi Canals.

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
S’aprova.

2. Informació de l'estat actual de les obres
L'equip directiu del centre ens informa de:
•

•

•
•
•
•

L'estat actual de les obres de secretaria à Havien previst instal·lar-se a l’espai de Secretaria a
partir de l’1 de febrer i hi ha els mobles comprats, però hi ha hagut un problema amb les finestres
d’atenció al públic. S’aprofitarà el canvi per fer la taula més baixa.
El condicionament acústic de les aules per la instal·lació de la nova calefacció à Ha passat un
tècnic d’insonorització i s’han fet millores, però encara són insuficients. Al Consell escolar es va
parlar del tema i es va posar l’exemple de Sant Cugat del Vallès, per la qual cosa s’hi va parlar, però
el cas és diferent.
La 2a fase de la instal·lació de la calefacció à Estava previst que aquest segona fase comencés a
l’estiu, però queda pendent de la insonorització de la primera fase (comentada anteriorment)
La imatge del centre à Està previst que en algun lloc exterior aparegui la imatge del centre, amb la
típica e del centre modernitzada. Hi ha una proposta que sembla engrescadora.
La festa de final de curs à Habitualment es feia l’última setmana del curs, durant la setmana de
concerts. Aquest curs, per evitar la coincidència amb festes d’altres escoles, s’ha decidit avançar-la:
entre el 10 i el 14 de juny.
El Concert a la fresca. à També se’n canviarà la data: enguany no coincidirà amb el Dia Europeu
de la Música (21 de juny); es farà abans. Es comenta si l’AMPA hi pot col·laborar d’alguna manera.
Aquest concert serveix com a comiat dels alumnes de 6è de GP que acaben. ÉS un tipus de festa de
comiat que agrada pel seu estil.

3. Accions realitzades durant el curs 2017-2018

Es fa una lectura comentada de les accions realitzades. El que es comenta més és la necessitat que aquestes
accions arribin a tots els membres de l’AMPA. L’escola recorda que, en els correus que envia, quan s’escau,
afegeix un comentari que ho recorda. En l’espai de l’AMPA s’hi posarà aquesta mateixa llista.
Finançament de desplaçaments
•
•
•
•
•

Trobades ACEM a Lleida i a Tarragona)
Circuit guitarrístic a Poblet
Orquestra de corda a Vila-seca i a Manresa)
Setmana de la guitarra a Cervera
25è aniversari de l'ACEM al Camp de l'Espanyol

Compra i reparació d’instruments
•
•

1 Saxo alt Yamaha YAS-280
1 Ampli guitarra Roland JC-22 + funda

Adquisició de material informàtic per als alumnes
•
•

4 Ordinadors per a Informàtica musical
4 Minicadenes Panasonic

Col·laboració en la Cantata Escolar
Berenar de la festa de final de curs
Agraïment al Claustre de mestres de final de curs
Projecte Reviu l’instrument

4. Reviu l’instrument
Hi ha sòcies que no coneixen el projecte i s’explica.
Aquest any no ha tingut l’impacte dels altres cursos: només s’han ofert 6 instruments, se n’han demanat 4 i
s’ha fet un únic contacte.
No s’ha mirat el percentatge d’èxit dels contactes establerts.

5. Renovació dels membres i càrrecs
Baixes:

Montse Clèries
Jordina Mensa
Rat Amich
Marta Chandre

Altes :

Eva Castells
Sílvia Llenas (s’apunta al final de l’assemblea)
Íngrid Marimon (s’apunta al final de l’assemblea)

La composició actual de la junta queda de la manera següent:
President:

Joan Carles Ger

Tresoreria:

Albert Prades

Secretaria:

Mònica Galtés i Judit Guàrdia

Vocals:

Eva Castells, Sílvia Llenas i Íngrid Marimon.

6. Estat de comptes.
•

La tresorera exposa i comenta l’estat de comptes:

AMPA EMMI - ESTAT DE COMPTES
INGRESSOS

2017/18

Ingressos rebuts AMPA

5.712,00

Subvenció Ajuntament d'Igualada
TOTAL INGRESSOS

5.712,00

DESPESES
Comissions serveis bancaris

249,50

Monitor biblioteca
Gibert

1.918,00

Devolució rebuts AMPA

168,00

Revista Musical Catalana
Berenar fi de curs i claustre

210,00

Compra fagotinos

1.001,00

Compra ordinadors

538,39
TOTAL DESPESES

RESULTAT

1.627,11

Saldo bancari inicial
Saldo bancari final

4.084,89

7.936,90

(*)

11.250,26
(*)

Falta pagar factures Gibert i berenar claustre

Saldo una vegada cobrats els rebuts

1.686,25
9.564,01

•

De cara al curs vinent, es decideix mantenir la quota per família.

•

Es pensa que, les famílies que decideixen no formar part de l’AMPA, no haurien de tenir els mateixos
avantatges que les famílies que sí que en formen part.

•

De cara als propers rebuts, es pregunta com es farà aquest any, perquè les famílies han de donar el
permís explícit perquè se’ls passi el rebut. Es proposen opcions diferents: preparar un full perquè les
tutores el donin als alumnes....

•

De cara al curs vinent, es prepararà un tríptic informatiu en el moment de la matriculació. En aquest
tríptic hi haurà la informació de les activitats i el formulari de consentiment.

7. Propostes per al curs 2019
•

Continuar les activitats que fem fins ara, i que funcionen.

•

Continuar amb la col·laboració en les activitats i manteniment que sol·licita l'escola.

•

Organització de xerrades; algunes en col·laboració amb l'escola. S’havien proposat nomes diferents:
Altozano (un youtuber que explica la música de manera molt didàctica), un monjo de Montserrat,
Ramon Gener, Nadal....

•

Bústia de suggeriments (ja està penjada)

•

Elaborar un tríptic per donar als pares el dia de la inscripció a l'escola.

•

Mirar què fan altres Ampa per motivar la participació dels pares.

8. Torn obert de paraula

No havent-hi més aspectes a comentar es dona per finalitzada la reunió a les 9 del vespre.

Vist-i-plau
President

Vist-i-plau
Mònica Galtés

Vist-i-plau
Judit Guàrdia

