
 
 

 

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

 

Data: 28 de Novembre de 2016 

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 els 7 membres de la junta de 

l’AMPA, 2 membres representants de les aules associades de Folgueroles i 

Sant Julià, la directora de l’EMVic i 7 membres de l’associació. 

 

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 2014-15 

5. Pressupost del curs 2015-16 

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. Explica les principals 

linies d’actuació de l’AMPA.   

 Col·laboració en activitats de foment musical organitzades per 

l’EMVic.: classes magistrals, estades orquestrals, aula Puig 

Porret, intercanvis, produccions i projectes de les aules 

associades 

 Col·laboració en l’adquisició d’instruments i equipament per 

l’escola. 

 Col·laboració en ajuts socials. 



 
 

 

 Organització d’activitats culturals i musicals per a les famílies 

com la organització i desplaçaments a concerts o bé la 

preparació dels tallers familiars. 

 Representació en el Consell escolar i social. 

 Gestió la Coral Brusquina, formada per pares i mares i 

actualment dirigida per en Pere Sellarès. 

 

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 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 sense mostrar cap canvi respecte l’any anterior. 

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

o Composició de la junta del curs 2015-16 

 Presidenta:  Mercè Casals (membre del Consell Social) 

 Vicepresidenta: Elena Euras (membre del Consell Escolar) 

 Secretari:  Rubèn Aceves 

 Tresorera:  Anna Puigoriol 

 Vocals:   Marta Agraz, Marta Figueras, Lídia Vila 

o Representants de les aules associades 2015-16 : sense canvis respecte l’any 

anterior. 

 Aula de Calldetenes: Anna Anfruns 

 Aula de Folgueroles: Eva Montmany i Mar Segret 

 Aula de Sant Julià: Marta Figueras, Isabel Valls 

 Aula de Viladrau: Nacho López 

 

 

4. Estat de comptes i activitats del curs 2014-15 

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

s’aproven per unanimitat en assemblea. Es destaca que no es va fer la 

sortida familiar. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. Pressupost del curs 2015-16 

o En el pressupost d’enguany no s’augmenta el pressupost d’ingressos 

per quotes de les famílies, mantenint els 15 euros de quota. 

o Els ajuts socials s’han repartit entre moltes famílies i de cara a aquest 

curs es reformularà. 

o Es farà una sortida a l’auditori, “Tocats per l’OBC” el dia 27 de febrer 

o S’ha creat una comissió per tal de donar forma a les estades 

orquestrals. 

 

 
 
 

 



 
 

 

6. Informacions diverses 

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

coral. 

o Bloc: 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 Una integrant de l’associació d’antics alumnes exposa la situació de 

l’associació. S’explica que l’associació té una orquestra de corda. 

L’associació vol obrir un nou canal per a tal d’integrar nous associats 

amb els estudiants que acaben el grau professional. La franja de 18 a 

25 anys de l’aula d’adults no acaba de quallar amb les iniciatives 

proposades. Es demana que es promocioni aquesta sortida pels 

alumnes sortints de l’escola. 

o S’aixeca la sessió a les 21:22 hores. 

 

 

Signat: 
 
 

 
 
 
 
 

 
Secretari      Presidenta 
     

 
 


