ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA
DE L’ESCOLA SALARICH
Data: 28 de novembre de 2015
Hora: 17.15 h
Lloc: biblioteca de l’Escola Salarich
Assistents:
Eva Casasús, presidenta
Sònia Saiz, vicepresidenta
Vocals de l’AMPA: Lídia Crous, Feli Pérez, Anna Solé, Marta Vega i
Natàlia Vega
Pares i mares de l’escola, membres de l’associació (tretze
persones)
També hi han assistit les següents persones no pertanyents a
l’AMPA:
Judit Vilamala, administrativa contractada per l’AMPA
Mireia Planas, cap d’estudis de l’escola
Mar Beneyto, estudiant de doctorat de la UVic
Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea del curs anterior
2. Presentació de les persones que formen la junta actual i
proposta de persones per als càrrecs vacants
3. Presentació del projecte de l’AMPA per el curs 2015-2016
4. Presentació de les diferents comissions
5. Liquidació del curs 2014-15 i presentació del pressupost per al
curs 2015-2016
6. Presentació del taller de pares de reparacions i recosits de
disfresses
7. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior:
s’informa que s’ha publicat al blog perquè tothom qui volgués
hi pogués dir la seva. Tots els presents hi estan d’acord i
queda aprovada per unanimitat.

2. La presidenta presenta les persones que formen part de la
junta actual. S’informa de les baixes que hi ha hagut des de
l’última assemblea i es proposen dues persones de la junta
per ocupar els càrrecs de secretària i tresorera, fins a la
propera renovació de junta.
Es proposa la Marta Vega per ocupar el càrrec de
secretària i la Feli López, per al càrrec de tresorera.
S’explica que totes dues fa temps que formen part de la junta i
ja han anat assumint les noves responsabilitats des de fa uns
mesos.Tots els presents hi estan d’acord i, per tant, s’aprova
per unanimitat que les persones proposades ocupin els
càrrecs que havien quedat vacants.
3. A continuació la presidenta explica els objectius de
l’associació per a aquest curs, que se centraran en:
•

•

•

•

•
•

•
•

Ser presents a l’escola ajudant a l’equip de mestres en
allò que calgui i que estigui al nostre abast.
Gestionar les funcions que són pròpies de l’associació
de pares i mares (extraescolars, servei Bon dia,
reutilització dels llibres de text, etc.).
Millorar els canals de comunicació entre famílies i
escola.
Treballar per a la cohesió social de les famílies i per
crear més sentiment de pertinença a l’escola.
Treballar perquè sigui l’escola de referència del barri.
Convertir el pati en un jardí on els nens puguin jugar i
aprendre al mateix moment.
Buscar noves fonts de finançament.
Continuar coordinant-nos amb les diferents
administracions per tal d’anar fent les millores
necessàries a l’escola.

4. Seguidament, la vicepresidenta explica què fan les diferents
comissions de l’AMPA i concreta com es duran a terme els
objectius del curs des de cada comissió.
Destaca les aportacions per a la millora de l’escola, que han
servit per acabar el teatre (cortines i llums), d’una banda, i per
canviar tota la megafonia, d’una altra. Aquesta ha rebut una
subvenció de l’ajuntament i s’ha acabat de completar amb
l’ajuda econòmica de l’AMPA.

5. Liquidació del curs 2014/ 2015:
La nova tresorera explica la liquidació dels comptes del curs
passat. S’analitzen les diferents partides i explica tot el que va
fer l’AMPA en aportacions a l’escola el curs anterior. Explica,
també, el pressupost per al curs 2015 /2016 i es fan els
aclariments que demanen els assistents.
S’aprova per unanimitat la liquidació i el pressupost.
6. La vicepresidenta explica que l’AMPA està organitzant uns
tallers perquè hi participin els pares, en què s’ajudarà l’escola
a crear material per a l’aula de matemàtiques, es recosiran
disfresses per al teatre, es pintaran i s’arreglaran joguines o
allò que convingui més. Serà una bona manera d’implicar les
famílies en les activitats de l’escola i crearà cohesió.
La cap d’estudis vol que també hi participin les mares d’enllaç
i les anima a fer-ho i a fer-ne difusió.

7. Torn obert de paraules:
La cap d’estudis fa alguns aclariments sobre les aportacions
de material que l’escola demanarà a l’AMPA, que aniran
destinades, sobretot, al projecte de matemàtiques.
En nom de l’escola agraeix la feina que fa l’AMPA i anima els
assistents a fer-ne difusió i a participar-hi. També explica que
com que assisteix a les reunions de l’AMPA i de les mares
d’enllaç farà de pont entre tots dos col·lectius perquè hi hagi
més treball conjunt.
La presidenta agraeix l’assistència, informa de la propera
reunió de l’AMPA i anima, també, a participar a l’associació.

Sense més comentaris s’acaba la sessió a les 18.15 h.

Vic, 29 d’octubre de 2015

