AMPA – Comissió de Comunicació

9 de juny de 2017 18:00h – Síntesi de l‘assemblea de l’AMPA
1. Es planteja l’oportunitat de modificar l’actual presidència de l’AMPA atès que
les mares que la conformen l’any vinent tindran les filles a sisè i d’aquesta
manera hi haurà un any per a poder comentar el que calgui amb el nou equip.
Es presenta la proposta d’una colla de mares que es volen posar al capdavant
de l’AMPA de manera conjunta. Atès que la normativa obliga a presentar el
nom d’una persona per a cadascun dels càrrecs de la presidència de l’AMPA,
es presenten els noms següents:


Presidenta: Naomí Ródenas (mare de P3)



Secretària: Carme Sanmiguel (mare de 2n)



Tresorera: Montse Masip (mare de 5è i 3r)

S’aprova aquesta candidatura per unanimitat.
2. Es presenta l’estat de comptes provisional per al curs 2016-2017. És
provisional perquè encara falta saber les despeses concretes de canguratge,
de la festa de fi de curs i algunes despeses de material per a l’AMPA:
Total ingressos curs 16/17
Despeses
FAPAC 2016-17
canguratges
material AMPA
festes (castanyada, Nadal, Sant Jordi)
JIE
aportació a l'escola (gegantons, festa 10è aniversari)
festa de fi de curs
orla alumnes 6è
comissions bancàries
varis efectiu
Total despeses curs 16/17 (provisional)
Saldo a 9/6/17

6.570,04 €
370,66€
145,50€
762,30€
1.638,12€
354,00€
2.580,80€
1.181,94€
350,00€
7,45€
93,51€
7.484,28 €
-

914,24 €

Aquest balanç sumat als 5.361.48€ que hi havia al banc de Sabadell abans de
l’inici de l’exercici, dóna un saldo actual al Banc de Sabadell de 4.448.24€.

3. Atès que els dos darrers cursos s’han tancat amb saldo negatiu i que en una
reunió ordinària d’AMPA es va plantejar la possibilitat de pujar la quota,
s’acorda introduir aquest tema en la propera assemblea d’AMPA. També es
proposa que es parli sobre el pagament de quota d’AMPA per aquelles famílies
que no són de l’escola i apunten els seus fills i filles a activitats organitzades
per l’AMPA com extraescolars o casal d’estiu.
4. Es recorda que manquen pares i mares per algunes comissions. Es
presenten voluntàries per a les comissions de camins escolars, JIE (jornades
esportives), xandall, festes i carnestoltes. La resta de comissions tenen prou
representants. Tanmateix, es convida a tothom que vulgui participar a les
activitats de l’AMPA a apuntar-se en qualsevol moment del curs, no cal que
sigui en el marc d’una assemblea. Es felicita totes les membres de les
comissions (i als pocs pares que en formen part) per la feina feta aquest any.
5. La comissió de xandall fa una proposta que es considera interessant però es
deixa la decisió per una reunió d’AMPA en la que es puguin veure mostres del
teixit.
Abans de cloure la reunió es felicita la Míriam, la Sònia i la Núria per la feina
feta aquests dos anys al capdavant de l’AMPA.

