ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE
L’ESCOLA SALARICH.
Data: 24 de novembre de 2014
Hora: 21:00h
Lloc: Biblioteca de l’Escola Salarich.
Assistència.
Eva Casasús, Presidenta.
Sònia Saiz, Vicepresidenta.
Maira Rufí, Secretària.
Vocals de l’Ampa.
Pares i mares de l’escola membres de l’associació.
També han assistit les següents persones no pertanyents a l’Ampa.
Judit Vilamala, administrativa.
Mercè Senmartí, Directora de l’Escola.
Ordre del dia:
- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
- Presentació del projecte de l’ampa per el curs 2014/2015.
- Liquidació del curs 2013-14 i presentació del pressupost pel curs
14/15.
- Informació de les baixes a la junta de l’AMPA
- Precs i Preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació del projecte de l’Ampa.
A continuació l’Eva, la Sònia, la Mireia, la Montse Giravent i la
Fina presenten els diferents eixos del projecte de l’ampa per
el proper curs; Els eixos de treball giren entorn a la
comunicació, la celebració de festes, les acitivitats
extraescolars, el material sociabilitzat i el menjador, que des
d’enguany es competència de l’Ampa.
3. Liquidació del curs 2013/ 2014.
La Sònia explica la liquidació dels comptes del passat curs .
S’analitzen les diferents partides explicant així tot el que va fer

l’Ampa en aportacions a l’escola el curs anterior. Explica
també el pressupost pel curs 2014 /2015.
S’aprova per unanimitat la liquidació i el pressupost.
4. S’informa que han deixat l’Ampa l’Esther Fernández que ja no
és tresorera de l’Ampa i que el càrrec queda vacant i l’Alícia
Mesas , vocal.
5. Precs i preguntes.
Es parla sobre la baixa participació a l’assemblea i s’acorda
que de cara al proper curs es farà més aviat i en sortint de
l’escola amb servei de vigilància per a les famílies que ho
necessitin.
Sense més comentaris acabem la sessió.

