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Acta
de
Reunió
de
l’Assamblea
General
Ordinària
de
l’AMPA
a
9
de
novembre
de
2017
Ales21:10deldia09denovembre2017alCol·legiPompeuFabra,laPresidentadel’AMPA
SílviaBagariadónaperiniciadalareunió.

Punts
de
l’ordre
del
dia
.
Elecciósis’escaudelsrepresentantsdeP3.
.
Presentacióielecciósis’escaudecandidaturesperrenovaciódecàrrecsdelaJunta.
.
Presentaciódel’estatcomptes
.
Presentacióisis’escauaprovaciódelpressupostpelcurs2017-2018
.
Resumdelesactivitatsrealitzadesenelcurs2016-2017
.
Anemalawebdel’Ampa
.
Informaciódelescomissions,reutilitzaciódellibres,xandallsibiblioteca
.
PresentaciódeltallerperparesCréixerenFamilia.
.
Carnestoltes
.
Diadadefinaldecurs.
.
Precsipreguntes

Desenvolupament
de
la
sessió.
1. Elecció
si
s’escau
del
representant/s
de
P3.
Sílvia
Bagaria
exposa
lestasques
que
fa
la
junta
i
es
demana
als
assistents
de
p3
si
volen
presentar-se
com
a
vocals
de
la
seva
classe.
Al
final
de
la
sessió
ja
hi
ha
voluntaris
com
a
representants
vocals
de
p3.
En
son
les
families
Font-Calleja
i
Alvarez-Gallardo
2. Presentació i elecció si s’escau de candidatures per renovació de càrrecs de la
Junta.
Hihaunacandidatura,per
renovaciócàrrecsJuntaqueestàconformadaper:
President:AlfonsGarrido
Sotspresidenta:MònicadelRio
Secretària:NatàliaSanJosé
Tresorer:DanielFernández
Es sotmet a votació la candidatura i resulta elegida per unanimitat. Es
comencenenbreuelstràmitsperfercanvislegals.
3. Presentaciódel’estatdecomptes.
DaniFernández
● Presentaestatdecomptesrespecteelpressupostprevist
● S’expliquentotselscomptes,aixícomeldèficitques’haoriginat.
● S’explica que la causa del dèficit respecte el pressupost original, es remunta
a la festa de final de Curs del curs 2016-2017, ja que en la data que s’havia
de portar a terme va ploure. Quan es va a fer la festa es van haver de llogar
equip de so per segona vegada i equipaments, que habitualment se
n’utilitzendel’Ajuntament.
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4. Presentacióperl’aprovaciódelpressupostpelcurs17-2018.
L’AMPA patrocinara les activitats que detalla en el pressupost de 2017-2018. En
nohaver-hicapobjecció,s’aprovaelpressupost.
5. Resumdelesactivitatsrealitzadesenelcurs2016-2017
ReginaBoverS’expliquentoteslesactivitatsques’hanportataterme.
Es fa èmfasi en l’extraescolar de Piscina, es ressalta que des de l’Ampa es fa de
MITJANCER-INTERLOCUTOR entre la piscina i els pares de l’escola. La gestió
d’horaris i necessitats les fa la Piscina, atenent al màxim possible les
preferènciesqueelspares
indiquenquanemplenenelfulld’inscripció.
6. WebAmpa
Alfons Garrido fa un recorregut de la web. Anima a les families a fer-ne ús per
estarinformatdelesactivitatsqueesfan.
També s’està a la cerca d’un webmaster, que pugui col.laborar activament en el
manteniment.
7. Espresentaeltreballdelesdiferentscomissions
7.1ReutilitzaciódeLlibres
ElenaExpósitoensexplica
● S’explicalatascadel’equipdereutilització.
● s’explica que en el curs 2016-2017 la devolució de lots d’alumnes d’ESO hi
ha hagut molts lots que han tornat barrejats i no s’ha pogut seguir prou bé
qui ha tingut prou cura dels llibres, per això a principi de curs els nens han
revisat els lots que se’ls han donat i s’han conpromès a tornar els mateixos
llibres. En cas que no es tornir s’establiran mesures econòmiques, de les
que s’ha avisat als nens. Els pares diuen que no en tenien coneixement i es
demanapassaruncomunicatalesfamilies.
● S’explicaenxifresl’estalviacumulatperfamiliespelcurs2017-2018.
Esfaunacridaavoluntaris
quehivulguinparticipar.
7.2Comissióbiblioteca
Alfons Garrido explica les tasques que s’han fet en el curs anterior i les que es
plantegenpelcurs2017-2018.
Esfaunacridaavoluntaris
quehivulguinparticipar.
Es vol canviar l’enfoc del club de lectura, llegir un llibre per trimestre i
vincular-lo a productes gastronomics, dels que se’n farà un tast i posta en
comú.Enbreuespassaràenllaçalsparesquevulguinparticipar-hi.
7.3Comissiódegestiód’equipamentesportiu
Cristina Alarcón explica el funcionament de la comissió. Fa èmfasi en què hi ha
undiad’oberturafixealmes.
Esfacridaavoluntarisquehivulguinparticipar.
8. .PresentaciódeltallerperparesCréixerenFamiliaitallerdepares.
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SílviaBagariaexplicaqueaquestanypodremgaudirdeltallercréixerenfamilia,queés
untalleren6sessionsperajudaralsparesenlatascadel’educacióinfantil.Enbreues
passaràinformacióalesfamilies.Calunmínimde15familiespertirar-loendavant.És
unaoportunitatúnicaiquefa4anysqueestemesperant.
Tambéespassaràunformularipertalqueelsparestriincentresd’interèsdexerrades
promocionadesperl’Ajuntament,segonselqueagradimésesprogramaran.

9. Carnestoltes:
Després que es participés l’any anterior amb molt èxit però de forma poc
estructurada, aquest any es proposa crear, una comissió de Carnestoltes amb la
finalitat de participar al Carnaval de Salt de forma organitzada com a escola,
entrantcomacollaorganitzada.
Estiraendavantlapropostaienbreuescomençaatreballar.
10.Diadadefinaldecurs.
Segons el calendari els dos divendres de juny que es pot fer la diada de final de
curs son el dia 1 i el 8. No es tanca cap data pensant en la disponibilitat
d’equipament municipal. Es tancara a assamblea de l’Ampa després de disposar
d’aquestainformació.
11.PrecsiPreguntes
Dani Fernández, proposa estudiar la possibilitat de passar a un banc que no
cobri tantes comissions com ens estan cobran actualment, i en cas que no es
trobi, passar a un que sigui banca ètica, per tant s’estudiara la possibilita de
pasar a Triodos Banc. En aquestes condicions s’accepta la proposta de Dani
Fernándexenaquestescondicions.
Laparesidentadel'AMPAaixecalasessióales22:30h.
Vistiplau

Lasecretària
ReginaBover

Lapresidenta
SilviaBagaria
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