ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

ACTA
Data: 2 de Novembre de 2016
Horari: de 18.30 h a 20.30h.
Lloc: Escola Els Aigüerols, classe de P4

ASSISTENTS
JUNTA
Pedro Serrano, president de l’AMPA.
Silvia Pérez, tresorera de l’AMPA.
Mònica Gómez, secretària de l’AMPA.
Mónica Salgado, vocal Comissió Casal d’estiu.
Patricia Peguero, vocal Comissió de Festes.
Paqui García, vocal Comissió Menjador i Acollida.
Edelweiss, vocal Escola de Pares.
Angel Casajuana, vocal Nou Edifici.
Total assistents: 15
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació dels nous càrrecs de la Junta de l’AMPA.
2. Aprovació dels comptes del curs 2016-2017.
3. Aprovació del pressupost del curs 2016-2017.
4. Informe d’activitats extraescolars curs 2015-2016.
5. Informe del servei d’acollida curs 2015-2016.
6. Informe del servei de menjador curs 2015-2016.
7. Activitats programades per l’AMPA de cara el curs 2016-2017.
8. PEC: Pla educatiu de la ciutat.
9. Torns de precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
S’inicia la sessió, de forma puntual, i d’acord a l’ordre del dia.
1. Aprovació dels nous càrrecs de la junta de l’AMPA
Es presenten les candidatures als càrrecs vacants dins la Junta de l’AMPA, que són
ratificats per unanimitat dels assistents. Els nous candidats elegits són:
Nom i Cognoms

Càrrec

Marta Fillot Bellido

Presidenta

Ana Expósito Montero

Secretària

Vanessa Mingorante

Vocal Comissió Casal d’Estiu

Es demana la col·laboració de més socis a les diferents comissions de l’AMPA. Aquest curs
alguns membres de la Junta han manifestat la seva intenció de deixar els seus càrrecs i cal
que hi hagi nous voluntaris.
2. Aprovació dels comptes del curs 2015-2016
Es presenten els comptes de l’any passat, i es detalla cadascun dels apartats.
3. Aprovació del pressupost del curs 2016-2017
Es presenta el pressupost pel curs 2016-2017 i s’aprova per unanimitat dels presents.
4. Informe d’activitats extraescolars curs 2015-2016
Es presenta l’informe de les activitats extraescolars realitzades durant el curs anterior.
També es comenten les diferents activitats que s’han programat per aquest nou curs, i
s’aprofita per destacar el fet que es tracta d’activitats no sexistes en cap cas i que fomentin
les intel·ligències múltiples: física (futbol i patinatge) i intel·lectual (anglès).
5. Informe servei d’acollida curs 2015-2016
Es presenta l’informe del servei d’acollida de l’any anterior.
6. Informe del servei de menjador curs 2015-2016
Es presenta l’informe del servei de menjador de l’any anterior .
Es destaca que l’aplicació moneder del servei de menjador té un bon nivell d’acceptació
entre els pares i mares, facilitant el fet d’avisar de les absències dels infants.
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7. Activitats programades AMPA 2016-2017
Es presenten les noves propostes de l’Escola de Pares/Mares i de la Comissió de Festes. Cal
destacar que, a més de la tradicional festa de l’AMPA de l’abril, es celebraran les festes
incorporades durant el curs anterior, com ara la Festa de la Tardor i la Festa de
Carnestoltes
Durant aquest curs s’ha ofert una nova activitat extraescolar (escacs) i s’estudien noves
activitats de cara el proper curs.
8. PEC: Pla Educatiu de la Ciutat
S’informa que la setmana anterior a la celebració de l’Assemblea General, l’Ajuntament de
Santa Perpètua va iniciar les reunions del PEC, el Pla Educatiu de la Ciutat. Es tracta d’un
projecte impulsat per la Diputació de Barcelona, i actualment es troba en fase d’anàlisi.
Posteriorment, es convocaran unes jornades participatives i obertes a tots els ciutadans.
9. Precs i preguntes
S’informa que s’ha confirmat, oficialment, una nova línia de P3 pel curs vinent (20172018).
Es convida als pares a una nova jornada reivindicativa, al mur que hi ha al Parc Municipal, i
dins el marc d’actes de Santa Mogoda.

El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau
del President.
La Secretària,

Vist-i-plau del President

(segell de l’AMPA)
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