Acta de l’Assemblea general curs 2020-2021
AMPA Escola Dr. Joaquim Salarich
Assistents: Olga Torrents, Miquel Nofrarías, Mireia Planas, Isàvena Opisso, Lídia Crous, Montse Pascual,
David Barnils, Anna Soler, Marta Vega, Eva Casasús, Anna Vilella, Mònica Molas, Mireia Parra, Sandra
Domínguez, Elisabet Blanch, Rita Rovira, Montse Miranda, Maira Rufí i Mònica Alberch.
Data: 30 de novembre de 2020, 21:00h (Videoconferència)
Lloc: online a https://meet.jit.si/salarichampa

Punts de la reunió
1. Aprovació de l’acta del curs anterior
Queda aprovada amb 12 vots a favor.
2. Presentació del projecte i comissions per al curs 2020-2021
S’explica a tots els assistents quines activitats es porten a terme i quines són les comissions de
treball.
S’encoratja a tots els assistents a col·laborar amb l’AMPA, ja sigui formant part activa de les
diferents comissions, com participant en qualsevol de les activitats que s’organitzen.
3. Liquidació del curs passat i pressupost per al nou curs
S’aprova la liquidació econòmica del curs passat:
- S’aprova la liquidació
- Amb l’augment de quotes establert el curs passat, gairebé la totalitat d’activitats
extraescolars va deixar de ser deficient
S’aproven els pressupostos per al nou curs:
- Es planteja deixar de rebre al compte de l’AMPA les beques menjador de Fundesplai
4. Proposta de canvi de nom d’AMPA a AFA
Queda aprovada amb 14 vots a favor.
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5. Renovació Junta AMPA
Montse Pascual i Isàvena Opisso s’ofereixen per a formar part de la Junta com a vocals i/o
secretàries i es proposa que Mònica Alberch, actual secretària, assumeixi la tresoreria.
6. Torn obert de preguntes
-

-

Es demana el motiu pel qual no es durà a terme la venta de loteria aquest Nadal 20-21.
S’explica que és per la problemàtica de la venta, tenint en compte que les famílies no poden
entrar a l’escola i que cal evitar al màxim les aglomeracions per reduir els contagis de
COVID-19.
Es consulta la possibilitat de fer alguna festa a l’escola on hi puguin participar, per exemple,
les famílies nouvingudes de l’escola. Des de direcció s’exposa que els/les alumnes faran
totes les festes a nivell intern i que, en el cas de les famílies de cicle infantil, s’estan duent a
terme diverses activitats online d’adaptació i familiarització amb l’escola.
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