AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA NOVEMBRE 2019
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
05/11/2019
17.15h. - 18.15h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA:
Nom
David Loyo
Bernat Borràs
Belén Roca
Carles de Castro
Inma Cobo
Jordi Gimeno

Càrrec
President
Secretari
Tresorera

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la Junta anterior (18/10/19)
Tancament econòmic, Assemblea General Ordinària
Resum reunió de coordinació
Comentaris al resum de Consell Escolar
Torn obert de paraula

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: s’aprova l’acta de la Junta anterior (18/10/19).
2. Tancament econòmic, Assemblea General Ordinària:
• Balanç econòmic: a 31 d’agost de 2019 hi havia hagut uns ingressos de 9.675 euros (quotes
de socis) i unes despeses de 7.393 euros.
• Es comenta el tema del pagament d’aproximadament la meitat del cost anual del nou
sistema de comunicació Dinantia per part de l’AMPA; la resta del cost l’assumeix l’escola.
Per al següent curs es proposa que es pacti amb l’escola que l’AMPA assumirà un cost
proporcional al socis que tingui respecte el total de famílies (actualment entorn el 40%).
• Es fa un esborrany de nou pressupost per al curs 2019- 2020, que s’adjunta en la present
acta, i que es presentarà a l’Assemblea General Ordinària.
3. Resum reunió de coordinació:
•

Carnestoltes: l’escola participarà amb l’AMPA, amb el personal docent disfressat amb el tema
que s’esculli. La comissió de Carnestoltes presentarà a la propera reunió de junta el tema
escollit, en base a les pròpies propostes i les que s’hagin rebut, per poder iniciar ja les tasques
i disposar de temps suficient.
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•
•

•

AMPA Activa: des de l’escola es va sol·licitar fer alguna xerrada sobre l’autonomia dels infants
Camí escolar: en Jordi Gimeno es va presentar com a nexe d’unió entre escola i Ajuntament,
ara que es redactarà l’estudi tècnic de Camí escolar del nostre centre. Respecte l’aparcament
de patinets i bicicletes caldrà insistir en que l’estudi reculli la proposta d’ubicar un aparcament
segur. Es proposa que a través de Dinantia es faci una enquesta sobre aquest tema.
Denominació AFA: L’escola va sol·licitar si l’AMPA té previst canviar la denominació a AFA
(Associació de Famílies d’Alumnes) al qual es va respondre que es consideraria fer en un futur.

4. Resum Consell Escolar: 5. Torn obert de paraula:
•

En David Loyo exposa que a l’Assemblea General Ordinària farà una petició de gent per fer el
relleu de la junta actual de manera gradual.

La propera reunió de Junta serà en data per determinar, posterior a l’Assemblea General Ordinària de
socis del proper 15 de novembre de 2019.
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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