
 
 

 

Acta de l’Assemblea General de l’AMPA de l’emvic 

 

Data: 24 de Novembre de 2014 

Lloc: Escola de música de Vic (Aula 20) 

S’inicia l’assemblea general de l’AMPA en primera convocatòria a les 20:00 i en 

segona convocatòria a les 20:30h. Assisteixen 7 membres de l’associació, les 2 

noves representants de l’AMPA de l’aula associada de Folgueroles, la directora 

de l’escola de Vic i els 7 membres de la junta per aquest curs. Excusa 

assistència la Carme Torrents, membre sortint de la junta. 

 

La Mercè Casals, presidenta de l’AMPA dóna la benvinguda als assistents a la 

reunió i presenta el següent Ordre del dia: 

1. Qui som, què fem i línies d’actuació de l’AMPA de l’emvic 

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

3. Components de la junta i representants de les aules associades 

4. Estat de comptes i activitats del curs 2013-14 

5. Pressupost del curs 2014-15 

6. Informacions diverses 

7. Torn obert de paraules 

 

  
1. Qui som, què fem i línies d’actuació de l’AMPA de l’emvic 

o La Mercè continua la presentació de l’assemblea. Fa una introducció 

sobre la història de l’AMPA i emfatitza que ja fa 22 de la seva creació. 

o S’expliquen les principals funcions de l’AMPA i com es col·labora en 

activitats de foment musical organitzades per l’emvic: classes 

magistrals, estades orquestrals, aula Puig Porret, intercanvis, 

produccions i projectes de les aules associades. 

o L’AMPA també col·labora en l’adquisició d’instruments i equipament per 

l’escola. 



 
 

 

o Organització d’activitats culturals i musicals per a les famílies com la 

organització i desplaçaments a concerts o bé la preparació dels tallers 

familiars. 

o Col·laboració en ajuts socials. 

o Gestió la Coral Brusquina. 

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

o La Mercè exposa breument els punts de l’assemblea tractats en l’acta 

anterior. S’explica als assistents que l’acta de l’assemblea de l’any 

anterior (18/11/2013) està penjada al bloc de l’AMPA i que és 

accessible per tothom. 

o S’aprova l’acta per unanimitat dels assistents. 

3. Components de la junta i representants de les aules associades 

o Es presenta la junta actual i es proposa la nova junta on hi ha els següents 

canvis: 

 Deixa la junta la Carme Torrents després de gairebé 10 anys de 

formar-ne part. Es comenta que no ha estat possible la seva 

assistència a l’assemblea i es fa públic l’agraïment per la seva 

col·laboració durant aquest extens període. 

 En substitució s’incorpora a la junta la Marta Agraz com a vocal. 

o Es convida al públic a formar part de la nova junta, ningú es pronuncia. 

o Composició de la junta del curs 2013-14 

 Presidenta:  Mercè Casals (membre del Consell Social) 

 Vicepresidenta:  Elena Euras (membre del Consell Escolar) 

 Secretari:  Rubèn Aceves 

 Tresorera:  Anna Puigoriol 

 Vocals:   Carme Torrents, Marta Figueras, Lídia Vila 

o Representants de les aules associades 2013-14 

 Aula de Calldetenes: Anna Anfruns 

 Aula de Folgueroles: Mercè Rial, Judith Colomer 

 Aula de Sant Julià: Marta Figueras, Isabel Valls 

 Aula de Viladrau: Nacho López 

 Canvis a Folgueroles per aquest curs. 

 Entren Eva Montmany i Mar Segret en substitució de Mercè 

Rial i Judith Colomer. S’agraeix la seva assistència i se’ls dóna 

la benvinguda.   

 

 



 
 

 

4. Estat de comptes i activitats del curs 2013-14 

o A continuació es mostra el detall dels comptes del curs anterior que 

s’aproven per unanimitat en assemblea. 

o Es destaca la diferència entre els ingressos pressupostats i els 

realitzats, de 540 a 699 quotes. 

o En el capítol de despeses s’explica el detall sobre cada partida. La 

Montse Catllà explica que part de la partida de 500 Euros dedicada al 

projecte de les aules associades es destinarà a una sessió amb 

Elisenda Carrasco, especialista en corals. 

o Es recalca que cada una de les aules associades té disponible una 

partida de 100 euros. 

o S’explica que s’han dedicat uns diners a l’actualització del logo de 

l’AMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

5. Pressupost del curs 2014-15 

o Es destaca que enguany s’augmenta el pressupost d’ingressos per 

quotes de les famílies de 540 a 600, mantenint els 15 euros de quota. 

o S’explica que la coral Brusquina amb la suma dels ingressos anuals 

dels seus components es pot autofinançar. En cas que superàvit 

pressupostari es destinaran els diners a un pianista acompanyant o a 

altres necessitats de la coral. 

o En el capítol de despeses cal destacar l’augment destinat a l’apartat de 

compra d’instruments per a l’escola i la reincorporació de la partida 

corresponent a una sortida per anar a un concert. 

o Es parla sobre el bon repartiment de diners que s’ha pogut fer a la 

convocatòria d’ajuts socials, en gran part gràcies als tècnics municipals 

que han donat assessorament i col·laboració. Es reserva una quantitat 

de diners procedents del concert solidari per a la següent convocatòria. 

o A continuació es detalla el desglossament de les partides d’ingressos i 

despeses pressupostades per aquest curs que han estat aprovats en 

assemblea. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Informacions diverses 

o Coral Brusquina: s’anima als assistents a la reunió a formar part de la 

coral. 

o Bloc: es comenta que és una eina ja en desús per a transmetre 

l’activitat realitzada des de l’AMPA. Actualment s’usa com a lloc on es 

poden consultar les actes de les assemblees. 

o Es recorda als assistents les dades de contacte de l’associació. 

o S’informa que l’AMPA participa en el projecte de l’escola de pares i 

mares de les AMPAs de les escoles de primària de Vic aprofitant la 

jornada de portes obertes. Cada any s’organitza un taller participatiu 

aprofitant aquesta data- 

 

7. Torn obert de paraules 

o S’exposa la bona acollida que han tingut les assignatures optatives de 

5è i 6è i de les classes col·lectives. Aquestes matèries a part creen un 

nexe d’unió entre les aules associades i l’Emvic. 



 
 

 

o Els assistents de l’aula de Folgueroles exposen la situació de la seva 

aula, on detecten el poc interès que té l’escola per al seu alumnat. 

Creuen que falta promoció ja que cada any hi ha menys matrícula 

d’alumnes de P5. 

o S’exposa en una intervenció que tot i que moltes famílies s’han quedat 

sense plaça a l’emvic , aquestes no han volgut matricular-se a les aules 

associades més properes a la ciutat. Es demana que es revisin els 

barems per accedir a l’escola i es suggereix que el conveni escola i 

EMVic tingui més pes que el lloc de residència. 

o S’aixeca la sessió a les 21:45 hores. 

 

 

Signat: 
 
 

 
 
 
 
 

 
Secretari      Presidenta 
     

 
 


