AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA OCTUBRE 2018
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
3/10/2018
18.30h. - 20.00h.

Assistents:
Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa:
Nom
David Loyo
Belen Roca
Raquel Molina
Mireia Ortuño
Patricia López
Sonia Maya

Càrrec
President
Tresorera
Vicepresidenta
Secretaria

No han pogut assistir el següents membres de la Junta: Laia Soriano.
.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta de la Junta anterior (13/09/18)
Contracte coordinació d’extraescolars
Fixar data assemblea
Torn obert de paraula.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’última reunió: es comenta que l’actual junta no pot aprovar l’última
acta ja què és va celebrar amb l’antiga junta.
2. Contracte coordinació d’extraescolars: arran de la necessitat de regularitzar la situació de la comissió
administrativa i de valorar amb la Direcció de l’escola la necessitat d’una persona que coordini les
extraescolars del centre s’acorda: contractar a la Inma a través de l’EINA. Les funcions seran de
coordinadora d’extraescolars / tasques administratives i de reforç a la comissió d’extraescolars. El
cost per l’AMPA serà de 347€ mensuals de 16.30 a 18h de dll a dv.
3. Fixar data assemblea: s’acorda convocar l’assemblea per al proper 26 de setembre. La comissió de
tresoreria estudiarà la possibilitat de contractar canguratge. Per tal de presentar un pressupost
ajustat es demana a cada comissió que prepari el seu propi pressupost.
4. Precs i preguntes: a causa de la manca de voluntaris per a la comissió d’extraescolars el president fa
una crida per intentar equilibrar les diferents vocalies.
De cara al proper curs es valorarà la possibilitat de millorar el procediment de les inscripcions a les
extraescolars (fixar únic dia, telemàtiques....) i fixar termini per apuntar-se a l’AMPA.
Arran d’una sol·licitud de retornar l’import de l’AMPA per no fer us de les extraescolars s’acorda: en
aquest cas retornar els diners ja que no està especificat al web i demanar a la comissió d’extraescolars
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informar al web, de cara a les properes inscripcions, que l’import de l’AMPA no es retornarà en cap
cas.
Pel que fa l’extraescolar del Club Natació Terrassa s’acorda no prorratejar la quota com altres anys.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del
president.
El secretari, Vist-i-plau

(segell de l’AMPA) El president,
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