
 
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 04/06/2018  

Reunits a la seu de l'escola, el dia 4 de juny de 2018, compareixen els socis de l’AMPA, amb un 
total de 24 assistents més 11 vots delegats, el que fa un total de 35. A les 20:00 h, s'inicia 
l’Assemblea General Extraordinària.   

 

Ordre del dia: possible línia addicional de P3 

Aquest any hi ha moltes famílies que han demanat l’escola pública com a primera opció i de 
moment no tenen plaça. Ja s’ha acordat l’obertura de grups addicionals de P3 a la Jungfrau i el 
Progrés, i existeix la possibilitat de que facin un altre a la nostra escola (encara no confirmat). 

Els resultats de les preinscripcions a la zona 6 són els següents: 

 

 

 

L’AMPA ha rebut mail d’un pare afectat, en representació de tota la resta, on ens expliquen la 
seva situació i que s’han agrupat per demanar a ensenyament, amb el suport de Fampas, que 
aquest bolet es faci realitat. Ens demanen el nostre recolzament. Creuen que si com a AMPA de 
l’escola afectada ens posicionem al seu favor, tindran més força i possibilitats d’aconseguir-ho.  

Des de Junta s’explica que el propòsit d’aquest comunicat seria donar resposta a aquests pares, 
en cap cas tindrà efecte en la resolució final d’ensenyament. 

Es debaten els pros i contres del bolet, així com els d’augments de ratio. Alhora, també es parla 
de solidaritzar-se amb aquestes famílies.  

 

Finalment, com són molts els dubtes i les possibilitats, es decideix votar punt per punt.  

VOTEM: 

- Fem comunicat? – tots a favor 
- El fem públic a les xarxes socials? – tots a favor 

RESUM ZONA 6

Lola Anglada
Artur 

Martorell
Minguella 

(concertada)

Número de Preinscripcions 63 30 34 127
Places ofertades 50 25 50 125
Places sobrants 0 0 14
Alumnes que queden fora 13 5 0 18
    Dels qual són de la zona 7 2 0 9
    Que no són de la zona 6 3 0 9



 
 

BASES DEL COMUNICAT (també es van votant punt per punt). 

- Expressar la nostra solidaritat amb les famílies que s’han quedat sense plaça – tots a 
favor. 

- Manifestar que la responsabilitat de solucionar el problema és de l’Administració – tots 
a favor.  

A partir d’aquí s’ha de decidir si continuem o no, si ens posicionem (a favor o en contra del bolet) 
o no ens posicionem.  

- Vots a favor de posicionar-se: 12 
- Vots a favor de no posicionar-se: 15 
- Abstencions: 8 

Per tant, NO ens posicionarem. El que sí farem és afegir un tercer punt on deixarem patent que 
volem una solució a mig-llarg termini, és a dir, la creació d’una nova escola a la zona.  

Finalment, per si arribés el moment en que es considerés oportú posicionar-se en una opció o 
un altre, fem una ultima votació, que només servirà per un futur, no pel comunicat que s’ha de 
fer ara.  

- Vots a favor de la creació del bolet: 2 
- Vots a favor d’un augment de ratio: 30 
- Abstencions: 3 

 

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada la reunió. 

 

Presidenta  Secretaria  

Norma Fàbregas  Elena Barragán  

 

 

S’afegeix a posteriori copia del comunicat, publicat l’11 de juny.  



 

 

 

 

 

 

Comunicat de l’AMPA del Lola Anglada Badalona, després de la Assemblea General 
Extraordinària del passat dia 4/06/2018 

 

Benvolgudes famílies,  

Des de l’AMPA del Lola Anglada, volem solidaritzar-nos amb les famílies dels alumnes 
que el proper curs no han tingut plaça dins l’escola pública. No ens és aliè el trasbals i l’angoixa 
que una situació com aquesta pot  ocasionar en les famílies, i per tant, ens oferim a 
proporcionar el nostre suport per aconseguir la millor solució per a tots.  

Ens trobem en un moment excepcional en el que, degut a la manca de previsió 
continuada per part de l’Administració, l’oferta de places a l’escola pública està molt per sota 
de la demanda real. Ja fa anys que la zona 6 es troba en aquesta situació, com ho demostren 
els grups addicionals, els augments de rati i el problema amb l’institut. Malgrat Fampas porta 
temps advertint-t’ho, des de l’Administració només s’han pres mesures puntuals. Aquesta 
situació encara ha d’empitjorar més amb l’augment demogràfic de la zona i totes les noves 
promocions de vivendes que estan en procés. És RESPONSABILITAT de l’Administració donar 
solució al problema, no de la comunitat educativa de la que formem part.  

 Gràcies a la qualitat de l’ensenyament i a projectes innovadors com el que ofereix la 
nostra escola, l’escola pública és cada cop l’opció més triada per les famílies. Des de l’AMPA 
del Lola Anglada volem que totes les famílies que demanen i volen que els seus fills estudiïn a 
la pública ho puguin fer, però al mateix temps exigim a l’Administració que es mantingui 
aquesta qualitat. Creiem que cal treballar conjuntament per una solució de futur eficaç, que 
com hem dit no repercuteixi negativament en la qualitat de l’educació dels nostres fills, i que, 
per tant, desemboca inevitablement per la creació d’una nova escola a la zona. 

 

Atentament, 

 

AMPA Lola Anglada Badalona 

 


