ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL AMPA ESCOLA MARGALLÓ

Data : 05/10/2010
Hora d’inici: 17:15
Lloc : Sala prol.livalent
Nº Acta : 22/2010-2011
Assistents :

Laura Guilera com Presidenta
Arantzazu Apraiz com Vice-Presidenta
Yolanda Jimenez com Tresorera
Teo Molina com Secretària
53 Pares i mares

Ordre del dia
1.- Balanç pressupost curs 2009-2010
2.- Aprovació pressupost curs 2010-2011
3.- Renovació Junta Directiva
4.- Comissions i els seus representants
5.- Funció dels delegats/des
6.- Colònies
7.- Torn obert de paraules

Convocada l’assemblea el dia 5 d’octubre de 2010, obre la sessió la presidenta a les 17,20 hores (segons
convocatòria) amb l’assistència de la Junta directiva de l’Ampa i la presència de 53 pares i mares.
Els punts tractats seguint l’exposició de la presidenta han estat els següents:

1.- Balanç pressupost curs 2009/2010:
En aquest punt agafa la paraula la tresorera i explica primerament el diners dels quals disposava l’Ampa
el curs anterior provenint de les quotes de les famílies i de les subvencions rebudes que encara no han
sigut abonades a l’empresa d’extraescolars; i les activitats que s’han dut a terme com la festa de la
xocolata, festa de la primavera, diners destinats a la col·laboració de festes de l’Escola, col·locació de
tendals i de vitrines per l’Ampa, col·laboració a l’hort i participació a activitats com curs d’informàtica i
tallers de cistelleria per pares i fills..

2.- Aprovació pressupost curs 2010/2011:
Continua la tresorera per explicar aquest punt, informa que l’import de ingressos hi ha un romanent de
6.275,58 euros que pertanyen a les quotes a pagar a Gestiva pel Casal d’estiu, de l’hort i de la subvenció
rebuda del Casal estiu 2010 que encara no s’han abonat a Gestiva, resten per tant un saldo de 2.109,98
euros a afegir a les quotes de les famílies que es rebran durant aquest any.
Per tant el pressupost es destinarà de la següent manera:
- Pagar les quotes de la FAPAC i de la Coordinadora d’AMPAS.
- Col·laboració amb l’escola sufragant part de diverses despeses com les festes i la revista.
- Deixar una reserva de diners per material i altres despeses que es puguin generar.
- Tornar a fer les festes de la xocolata i altres que hi programi l’Ampa.
Pel resta de romanent es va acordar de prioritzar l’instalació de tendals i minimitzar despeses en les
festes programades de l’Ampa, continuant amb el projecte de Escola Verda.
Finalment es va donar per aprovat per aprovat el pressupost presentat pel curs vinent.

3.- Comissions i els seus representants:
Pren la paraula la presidenta i explica els membres que es composa de cada comissió i que son:
- Festes : 3 persones
- Menjador : 3 persones
- Hort : 3 persones
- Biblioteca : 1 persona

- Extraescolars : 3 persones
- Convivència : 2 persones
- Formació de Pares : 1 persona
- Coordinadora Ampa : falta un/a representant

D’aquesta última comissió va sortir una mare com a representant, la Inma de primer A.

4.- Funcions del delegats/des
Aquest punt es va tornar a recordar la figura dels delegats/des de classe i la seva importància com vehicle
interlocutor entre les famílies, l’Ampa i l’Escola. Es va demanar que s’actualitzes les dades del
pares/mares de cada classe a través dels delegats/des.
En aquest punt es va demanar per part dels pares/mares assistent que l’Escola actualitzes la pàgina web e
inclòs que puguin ajudar els nens/es de sisè.

5.- Renovació de la Junta Directiva
Tal com els nostres Estatuts dicten, aquest any toca renovació de Junta i per tant les quatre membres de la
Junta presenten la seva dimissió en primera instància, no surtin cap pare/mare com relleu.
En segona instància la Presidenta presenta la possibilitat de que dos membres de la Junta es quedin i dos
marxin amb la confiança de que dos pares/mares surtin. Resultant que la nova Junta Directiva estarà
composada per: Laura Guilera com Presidenta, Teo Molina com Vice-Presidenta, Mònica Cobos com
Tresorera i Txema Navarro com Secretari.
Per la qual cosa es va donar per aprovada la compossició de la nova Junta Directiva.

6.- Colònies
La Presidenta comunica els assistents de la postura que la Fapac i la Coordinadora d’Ampas tenen de
intentar arribar a un diàleg, recolzant la decisió dels mestres. El proper 15 d’Octubre hi haurà una reunió
o que tenim que esperar a veure com van les coses per que els pares/mares del Margalló decideixin en
quina linea anirem.

5.- Torn obert de paraules
Durant tota la sessió van participar els pares i mares a diferents punts de l’ordre del dia, els temes mes
destacats van ser:
•
•

Respecte el pressupost, ajustar les despeses a les festes per puguem instal·lar més tendals.
Respecte a les colònies va haver propostes com de concentracions de pares amb els seus fils a la
Plaça Sant Jaume de manera lúdica

Sense mes temes a tractar, es tanca la sessió a les 18:45 hores.

Laura Guilera
PRESIDENTA

Teo Molina
SECRETARIA (sortint)

