ACTA DE L’ASSAMBLEA DE L’AMPA
30 de gener de 2018
S’inicia la reunió a les 17:10 hores 21 assistents, entre ells els membres de la Junta
de l’AMPA. L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació, si s'escau, de nous càrrecs de la Junta
2. Memòria del curs 2016-2017
3. Objectius pel curs 2017-2018
4. Balanç econòmic del curs 2016-2017
5. Precs i preguntes
1. Aprovació, si s'escau, de nous càrrecs de la Junta
Es fa la votació dels tres càrrecs i s’aproven els nous càrrecs :
Vocal:Lídia Iñigo
Tresorer: Jordi Balcells
Vocal: Miquel Cabra - comissió de comunicació
2. Memòria del curs 2016-2017
Es presenta la memòria fent una explicació del les diferents comissions: menjador,
extraescolars,

comunicació,

nouvinguts,

festes

i

hort.

Es

pot

consultar

la

presentació que es troba penjada en el blog de l’AMPA.
3. Objectius pel curs 2017-2018
Es presenten els objectius per aquest curs mitjançant presentació que es pot trobar
penjada en el blog de l’AMPA. Es tracten especialment els següents temes:
➢ S’està treballant en l’elaboració d’enquestes per poder valorar les activitats
extraescolars i el servei de menjador. Es fa ènfasi en la importància de
respondre-les per poder valorar els serveis.
➢ S’informa que es continuarà actualitzant el blog de l’AMPA per tal que les
informacions estiguin actualitzades i poder penjar fotografies de les festes i
activitats

realitzades.

També

es

pretén

incorporar

informacions

d’esdeveniments i activitats d’interès que es facin al barri.
➢ S’explica

que

les

matrícules

de

les

activitats

extraescolars

s’estan

organitzant per poder fer-les durant el mes de juny. Al setembre també hi
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haurà un període de matriculació per aquelles activitats extraescolars en les
que hagin quedat vacants.
➢ Es deman una persona voluntària per la comissió de festes, una persona que
coordini juntament amb els delegats/des de les classes les diferents festes
que s’organitzin a l’escola. Aquesta persona s’haurà d’encarregar de fer
arribar tota la informació als delegats/des per poder organitzar les festes
corresponents. Es demana un voluntari però no es presenta ningú. Es deixa
el càrrec pendent d’ocupar.
➢ Des de la comissió d’hort s’explica que ja s’ha posat en marxa adquirint un
armari per guardar les eines. Queda pendent fer un inventari de les eines
que hi ha a l’escola, adquirir regadores de tamany mitjà per tal que els nens
les puguin manipular. També es parla de treure els sistema de reg que hi ha
actualment instal·lat ja que aquest no funciona. També es parla de replantar
les plantes que hi ha al voltant de l’hort en un altre ubicació del pati ja que
aquestes estan envaint l’espai de l’hort.
➢ S’explica que aquest any està previst continuar amb el casal d’estiu en la
línia del casal de l’any passat: fent un casal temàtic vinculat a la temàtica de
la setmana de l’escola d’enguany.
➢ S’explica la socialització de llibres com un altre servei de l’AMPA en el que es
pretén fomentar la reutilització de llibres. Per al curs vinent s’intentarà
mantenir el mateix procés d’adquisició de llibres que aquest curs, a través
del web.
4- Balanç econòmic del curs 2016-2017
Donat el balanç negatiu obtingut (enviat per correu electrònic a les famílies)
s’informa que s’ha fet un anàlisi de totes les partides per tal d’identificar quines són
les problemàtiques i poder incidir sobre aquestes. S’informa que l’any passat ja es
van prendre algunes mesures al respecte, com canviar la gestoria i alguns
proveïdors. Aquestes mesures no han sigut suficients per eliminar el deute actual i
es seguirà treballant en aquest sentit.

Finalitza la reunió a les 19:20 hores.
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