
Acta de l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
Curs 2019-20 

AMPA ESCOLA CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA 

Data: 14 de novembre de 2019, després d’un concert-col·loqui amb músics de JoKB 
Lloc: Escola-Conservatori Superior de Música d’Igualada (aula 203) 
Ordre del dia:  

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (web de l’ECMMI) 
2. Informació de la Direcció del centre 
3. Accions realitzades durant el curs 2018-2019 
4. Reviu l’instrument 
5. Renovació dels membres i càrrecs 
6. Estat de comptes. 
7. Propostes per al curs 2019-20 
8. Torn obert de paraula 

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

S’aprova. 

2. Informació de la direcció del centre 

• L'equip directiu del centre ens informa de la previsió de canvis en l’oferta educativa del 
programa de Música de 6 a 12 anys. També hi ha la previsió de la realització de Tallers 
de curta durada. 

• Pel que fa als informes de seguiment-notes, aquest any es faran arribar als pares via 
telemàtica, a través de la Plataforma Guido. S’enviarà a tots els pares un codi per a 
poder-hi accedir. 

3. Accions realitzades durant el curs 2018-2019 

• Aquests any l’AMPA ha finançat tots els desplaçaments en bus que han fet els grups de 
música: A Lleida, a L'Espluga de Francolí (Circuit Guitarrístic) i a St. Llorenç d'Hortons 

• S’han adquirit algunes cadenes de música per a les aules.  
• Per tal d’intentar apropar l’Ampa als pares i saber les seves necessitats, s’ha penjat una 

Bústia de suggeriments al passadís de recepció. 
• La bústia s’ha situat al costat del suro, on s’hi han penjat uns rètols explicatius de les 

activitats de l'Ampa. 
• Com cada any, en les dues sessions de la Cantata Escolar l’Ampa  hi ha col·laborat 

repartint els tríptics informatius de l’acte.  
• Per tal d’adequar-nos a la nova normativa, s’ha fet un tríptic informatiu amb el formulari 

de consentiment que les famílies han de signar per tal de poder passar-los els rebuts. 
Aquest tríptic es va lliurar a les famílies en el moment de la matrícula/inscripció. Vista la 
poca resposta de les famílies, aquest sistema potser s’haurà de revisar. 

• En la festa de final de curs, l’Ampa s’ha encarregat del berenar: coca i xocolata, i 
llimonada. 

• Pel que fa al Concert a la fresca-comiat dels alumnes de 6è, l’Ampa hi ha col·laborat 
amb el refrigeri que es reparteix: cigronets de l’Anoia. 

 

 



4. Reviu l’instrument 

Amb el canvi de càrrecs de la junta, el projecte ha quedat una mica oblidat. Es recuperarà.  

5. Renovació dels membres i càrrecs 

Baixes:  Joan Carles Ger 
  Sílvia Llenas 
Composició actual de la junta: 
 President:  Eva Castells 
 Tresoreria:  Albert Prades 
 Secretaria:  Mònica Galtés i Judit Guàrdia  
 Vocals:  Íngrid Marimon. 
Canvis dels representants de l’Ampa al Consell: 
 Representant a l’Escola: Mònica Galtés 
 Representant al Conservatori: Albert Prades 
 

6. Estat de comptes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De cara al curs vinent, es decideix mantenir la quota per família: 12€ 

AMPA ECMMI - ESTAT DE COMPTES  

   INGRESSOS 2018/19 2017/18 
Ingressos rebuts AMPA 12,00 5.712,00 
Subvenció Ajuntament d'Igualada 

  
TOTAL INGRESSOS 12,00 5.712,00 

   DESPESES     
Comissions serveis bancaris 100,48 249,50 
Autocars Gibert 2.534,75 375,00 
Devolució rebuts AMPA 0,00 168,00 
Berenar fi de curs i claustre 180,60 66,75 
Compra fagotinos 

 
1.001,00 

Compra ordinadors 
 

538,39 
Compra un saxo i un amplificador 1.212,90 

 4 Cadenes de música per a les aules 996,00 
 Prospectes AMPA 227,24 
 Efectiu 300,00 
 Bústia suggeriments 19,28 
 TOTAL DESPESES 5.571,25 2.398,64 

   RESULTAT -5.559,25 3.313,36 
Saldo bancari inicial 11.250,26 10.634,08 
Saldo bancari final (*) 5.691,01 11.250,26 
En efectiu  211,62 € 

 
   (*) Falta carregar JOKB 

  (*) Falta pagar cartells 17,62 
 



• L’any passat, com que, conforme al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, en relació a 
la Protecció de dades, calia l'autorització de les famílies per poder cobrar la quota, no 
es van girar els rebuts perquè no es tenia l’esmentada autorització. Aquest any, com 
s’ha dit, ja s’han pres les mesures oportunes per tal que aquest any sí que es puguin girar. 

• Des d’aquest curs, les famílies que decideixin no formar part de l’AMPA, no tindran els 
mateixos avantatges econòmicsque les famílies que sí que en formen part. És a dir, les 
famílies que no formen part de l’Ampa hauran d’assumir, per exemple, una part del cost 
dels desplaçaments en bus, no tindran descompte en la compra de material 
(samarretes, partitures...) etc. Això s’aplicarà, doncs, a tota mena d’activitats en què 
l’Ampa col·labori o que organitzi. 

 

AMPA EMMI - PRESSUPOST 2019/2020 
  INGRESSOS   

Romanent curs anterior 5.673,39 
Ingressos rebuts AMPA 2.000,00 

TOTAL INGRESSOS 7.673,39 
  DESPESES   

Comissions serveis bancaris 500,00 
JOKB 500,00 
Transport 2.600,00 
Samarretes  2.000,00 
Part festa fi de curs 180,00 

TOTAL DESPESES 5.780,00 
  RESULTAT 1.893,39 

 

7. Propostes per al curs 2019 

• Continuar amb la col·laboració en les activitats i manteniment que sol·licita l'escola. 
• Organitzar xerrades; algunes en  col·laboració amb l'escola: Ramon Gené, Taller de 

percussió... 
• Valorar la necessitat o no de fer el canvi de nom a AFA 
• Samarretes "corporatives" (per als conjunts) 
• Tal com ja s’ha dit anteriorment, mirar la manera efectiva que els socis de l'AMPA tinguin 

avantatges: busos, samarreta... 
• Mirar què fan altres Ampa: per motivar la participació de les famílies. 

8. Torn obert de paraula 

No havent-hi preguntes, l’assemblea es clou amb un petit refrigeri.  
 

 

 

Vist-i-plau     Vist-i-plau     Vist-i-plau 
President    Secretària    Secretària 
Joan Carles Ger   Mònica Galtés   Judit Guàrdia 


