ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CELEBRADA EL 26
D’OCTUBRE DE 2010, A L'ESCOLA MAS BOADELLA
A l'AMPA de l'escola Mas Boadella, s'inicia la reunió a les 17:30 hores de la tarda.
Assisteixen:
L'Àlex Espinal com a president, l'Enrique Cipriano com a vicepresident, la Maribel
Montolio com a secretaria, la Sònia Garmendia com a tresorera i adjuntem llistat
d'assistència amb el nombre de mares i pares que van venir a la reunió.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’ectura i aprovació de l’ acta anterior.
Estructura de l’AMPA i responsabilitats.
Canals de comunicació amb l’AMPA.
Eleccions al Consell Escolar i a la Junta de l’AMPA.
Estat de comptes 2009 - 2010.
Pressupost 2010 - 2011.
Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Es posa en consideració dels assistents l'acta de l'Assemblea General Ordinària
celebrada el 15 de juny del 2010.
S'aprova per unanimitat.
2. ESTRUCTURA DE L’AMPA I RESPONSABILITATS.
L’Àlex explica el funcionament de l’AMPA, així com les persones que l’integren.
Indica que en la comissió d’Extraescolars no hi ha cap responsable i anima als
assistents de l’Assemblea a què s’integrin en les Comissions.
 Junta Oficial
◦ President - Àlex Espinal
◦ Vicepresident - Enrique Cipriano
◦ Tresorer - Sònia Garmendia
◦ Secretària - Maribel Montolio
 Responsables Comissions
◦ Comissió Econòmica – Santi Garcia
◦ Comissió Comunicació - Esther Grau
◦ Comissió d'Extraescolars – [pendent d’assignació]
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◦
◦

Comissió de Festes - Verónica Agudo
Comissió Activitats per a pares i mares - Mar Lucas

◦
◦

Comissió Menjador - Anna Dueñas
Representant al Consell Escolar - Ricard Raspall

Els responsables de cada comissió expliquen les activitats que tenen organitzades
per aquest curs escolar i la seva manera de funcionar.

3. CANALS DE COMUNICACIÓ AMB L’AMPA.
S’expliquen els diferents canals de comunicació amb els quals es poden posar en
contacte amb l’AMPA:
 WEB
◦ http://ampa.escolamasboadella.com
◦ Registra’t al Web per rebre les notícies publicades per correu
electrònic
◦ Actes de les reunions de Junta Directiva i Assemblees
 Butlletí informatiu (núm.3)
 E-mailings
 Taulells informatius
 Bústia
 Despatx
◦ Dimarts de 17:00h a 18:30h
◦ Divendres de 9:00h a 9:30h
 Truqueu al 657 271 518 per entrar si la reixa de la rampa està
tancada. El mòbil no està operatiu fora de l’horari d’atenció
fixat.
4. ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR I A LA JUNTA DE L’AMPA.
El Kikhe explica què és el Consell escolar, qui el forma, la temporalitat en què es
convoquen les eleccions i el seu funcionament.
Actualment en el Consell Escolar hi ha tres membres que representen als pares de
l’escola, dos han estat triats pels pares i un per l’AMPA.
Aquest any s’han de renovar la meitat dels membres actuals i ampliar el nombre
de membres.
Explica la importància de què les mares i pares estiguin representades en el
Consell Escolar.
Tota aquella persona que es vulgui presentar, li ha de notificar a la directora.
Les eleccions es faran al mes de novembre.
Respecte a les eleccions de la Junta Directiva de l’AMPA, s’explica que aquest
curs, toca la seva renovació. Les eleccions es duran a terme durant el mes d’Abril
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perquè ja sigui la Junta entrant qui prepari i organitzi a la seva manera totes les
activitats pel curs vinent. La Junta sortint tancarà l’actual curs.
En els estatuts està regulat com es renoven els membres de la Junta.
5. ESTAT DE COMPTES 2009 - 2010.
Es lliura una còpia del pressupost als assistents.
L’Àlex explica l’Estat de Comptes.

Ingressos
Concepte

Import

Quotes socis

4.602,28 €

Llibres de text

14.428,00 €

Loteria de Nadal

16.300,00 €

Parada Sant Jordi

2.601,04 €

Servei d'Acollida Matinal

7.289,50 €

Activitats Extraescolars

9.039,48 €

Subvencions

860,00 €

Donatius Castanyada

259,42 €

Sorteig Panera Nadal

378,00 €

Tiquets sopar fi de curs
TOTAL

2.676,00 €
58.433,72 €
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Despeses
Concepte

Import

Loteria de Nadal
13.260,00 €
Llibres de text
11.532,28 €
Activitats Extraescolars
10.624,43 €
Servei d'Acollida Matinal
8.756,40 €
Parada Castanyada
110,92 €
Festa Nadal
603,36 €
Parada Sant Jordi
1.839,88 €
Festa fi de curs
3.526,47 €
Assegurances
518,48 €
Comissions bancàries
219,39 €
FAPAC
96,54 €
Material d'oficina
591,03 €
Allotjament Web
116,00 €
Equip so + TV (escola)
3.355,46 €
Ordinadors (escola)
2.778,43 €
Varis
(ferreteria,
fotocòpies)
229,09 €
Telèfon mòbil
26,08 €
TOTAL
58.184,24 €

Es posa la proposta a votació.
S’aprova per unanimitat.
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6. PRESSUPOST 2010 - 2011.
S’expliquen els pressupostos previstos pel curs 2010-2011
Ingressos
CONCEPTE

IMPORT

QUOTES SOCIS

6.180,00 €

LLIBRES DE TEXT

21.400,00 €

LOTERIA DE NADAL

25.000,00 €

SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL

7.800,00 €

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

15.000,00 €

SUBVENCIONS
FESTES (CASTANYADA, NADAL, FI
CURS)
TOTAL
Despeses
Concepte

3.220,00 €
3.800,00 €
82.400,00 €

Import

Loteria de Nadal
20.000,00 €
Llibres de text
18.100,00 €
Activitats Extraescolars
15.000,00 €
Servei d'Acollida Matinal
10.150,00 €
Parada Castanyada
100,00 €
Festa Nadal
400,00 €
Festa Carnestoltes
100,00 €
Festa fi de curs
3.400,00 €
Assegurances
520,00 €
Comissions bancàries
250,00 €
FAPAC
+
Suport
Associatiu
600,00 €
Material d'oficina
300,00 €
Allotjament Web
120,00 €
DVD
+
sistema
so(menjador)
150,00 €
Aportació material escola
5.000,00 €
Activitats Pares i Mares
1.000,00 €
Telèfon mòbil
300,00 €
Partides
pendents
assignació
6.910,00 €
TOTAL
82.400,00 €
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Es posa la proposta a votació.
S’aprova per unanimitat.

7. PRECS I PREGUNTES
S’explica el Programa d’Estalvi Energètic que ha fet l’Ajuntament per si alguna
família vol col·laborar.
Una mare pregunta si es farà una reunió per parlar de les activitats
d’extraescolars.
El Kikhe respon que sí, perquè s’han rebut queixes respecte a la programació
d’aquestes i és necessari explicar el seu objectiu quan s’adrecen als nens de P3,
P4, P5 i primària.
Es tracta el tema de la natació. Hi ha mares i pares que no es senten còmodes en
al manera d’entrar i atendre als infants en els vestuaris.
Es concreta que s’ha d’informar a les mares i als pares del funcionament de la
natació i de les normes que s’han de seguir perquè tot vagi millor.
S’intentarà aconseguir millores per als infants.
S'acaba la reunió quan són les 19:30 hores del vespre.

President

Secretària

Álex Espinal

Maribel Montolio
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