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A ta de Reu ió de l’Assa lea  Ge eral Ordi ària de  l’AMPA a 5 de ove re  
de 2015 

 

A les :  del dia 5 de o e e de  5 al Col·legi Po peu Fa a, la P eside ta de l’AMPA 
Sílvia Bagaria dóna per iniciada la reunió. 

 

Pu ts de l’ordre del dia 

 

. Elec ió si s’es au del ep ese ta t/s de P . 

. P ese ta ió de l’estat o ptes 

. P ese ta ió i si s’es au ap o a ió del p essupost pel u s 5-2016 

. Resum de les activitats realitzades en el curs 2014-2015 

. P ese ta ió de la NOVA e  de l’A pa 

. Informació de les comissions, reutilització de llibres, xandalls i biblioteca 

. Tria de La diada de final de curs. 

. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Ele ió si s’es au del represe ta t/s de P3. 
S’expose  les tas ues ue fa la ju ta i es de a a 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. Es proclama la familia 

Quintana-Fructos. 

 
 

2. Informe de tancament del curs 14-15 

 Es presenta estat de comptes respecte el pressupost previst 

 S’expli ue  tots els o ptes, o solida ió d’ext aes ola s o  a és 
destacable. 

 S’expli a ue hi ha hagut eest u tu a ió de les tas ues de l’A pa, ja ue 
s’ha  ist afe tades pe  la o a o ati a fis al. 

 

3. Projectes i activitats programades pel curs 2015-2016, i presentació i 

aprovació del pressupost pel curs 15-16. 

L’AMPA pat o i a les a ti itats ue detalla e  el p essupost de 5-2016. 

 

4. Resum de les activitats realitzades en el curs 2014-2015 

Sílvia Bagaria explica totes les a ti itats ue s’ha  po tat a te e  
 

5. Presentació nova web Ampa 

Alfo s Ga ido p ese ta  la o a e  i ja es dó a d’alta a google pe  fe -ne 

cerques. Es farà publicitat entre els pares. 

 

6. Es presenta el treball de les diferents comissions 

6.1 Reutilització de Llibres 

 S’expli a la tas a de l’e uip de eutilitza ió i els p oje tes pel p ope  u s. 
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6.2 Comissió biblioteca 

C isti a Ala o  expli a les tas ues ue s’esta  a a a t i l’e uip ue hi ha. Es 
fa una crida a la participació 

 

6.3 Co issió de gestió d’equipament esportiu 

C isti a ala o  expli a ue s’ha  ajustat p eus dels pa talo s lla gs, es 
gestiona de forma indirecta amb el proveïdor 

 

7. Tria de la diada de final de curs. 

Es proposa el cap de setmana del 3 i 4 de juny per no interferir en altres festes 

ue ja es fa  al po le, i pe  o pe judi a  la logisti a del sopa  a l’es ola. U a 
vegada valorats pros i contres, es fa votació a mà alçada i guanya per majoria 

absoluta la proposta del divendres 3 de juny per 25 vots a favor  per contra del 

dissabte 4 de juny de 2 vots a favor. 

 

8. Precs i Preguntes 

- Es fa recordatori de la necessitat de mantenir lliure de circulació el carril bici 

de da a t de l’es ola.. 
 

La paresidenta de l'AMPA aixeca la sessió a les  22:10h.   

Vist i plau 

 

 

 
 
La secretària       La presidenta 

Regina Bover       Silvia Bagaria 
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