ACTA REUNIÓ JUNTA AMPA
DATA: 25 d’octubre de 2018
LLOC: Sala d’Actes de Primària de l’Escola Pia Caldes
HORA D´INICI: 20:30
HORA DE FINALITZACIÓ: 22:00
ASSISTENS: 75 PERSONES
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L´ESCOLA PIA
DE CALDES DE MONTBUI

Es convoca a tots els pares i mares de l’escola que formen part de l´Associació
de Mares i Pares de l´Escola Pia de Caldes de Montbui, i, especialment, a tots
els delegats i membres de les comissions col·laboradores, a l´Assemblea
General Ordinària celebrada el Dijous, 25 d´octubre a les 20:00 hores en
primera convocatòria, o en segona convocatòria el mateix dia a les 20:30
hores a la Sala d’Actes de l’Edifici de Primària i amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.

Benvinguda.

Abigail Linares dona la Benvinguda als assistents i delegats de classe als quals
se’ls ha fet entrega dels talonaris de la Loteria.
2.

La Presidenta presenta l’ordre del dia i fa recordatori dels membres

integrants de la Junta i de les comissions.

3.

Informació de les activitats organitzades per l'AMPA durant el curs.

Diapositiva 3 del power point on es presenten les activitats i cursos que s’han
organitzat pel curs 2018-2019 afegint un calendari amb tota la informació el
qual s’entrega als assistents.

4.

Es presenta un canvi en els càrrecs de la Junta per substituir a

l’actual secretària Ester Guerrero per Pepi Piedra que fins ara actuava com
a vocal i també una nova candidatura per a la incorporació d’un nou membre
que actuarà com a vocal, el Julio Mariño.

5.

Elecció dels nous càrrecs:
a. Secretari/ària
b. Vocal

Totes dues candidatures són sotmeses a votació i són aprovades per majoria
absoluta.
6.

Explicació de motivacions per formar part de la Junta i crida als

pares a col·laborar activament de forma directa i indirecta.
S’explica als pares que encara que no formin part de la Junta de l’AMPA es pot
formar part de les diferents comissions de forma voluntària i en concret es
demana la col·laboració dels pares per a la comissió d’esports, concretament
per a l’organització del Torneig Rosario Sànchez 2019, ja que és una tasca que
comporta molta feina i necessitaríem persones que poguessin ajudar.
A la mateixa reunió s’apunten: Llorenç Sánchez (4rt ESO C), Tania Fernández
(P3B), Anna López (P4A i 1ºB) i Montse Artigas (3ºA i P3C) aquesta última
només podrà els divendres.

7.

Tancament comptable Curs 2017-18 i presentació del Pressupost

Curs 2018-19.
Eli Busquet explica quin era el pressupost pel curs passat quin va ser el
pressupost real consumit i quin pressupost es destina al curs 2018-2019 en
base a la despesa real de l’any anterior i a les activitats proposades per al curs
actual.
S’aprova el pressupost per majoria absoluta.
8.

Una vegada entregada la Loteria de l´AMPA, als delegats/des, s’explica

el funcionament d’entrega de la loteria per part dels delegat/des cap als
pares i la data màxima per retornar les matrius (també s’entrega tota la
informació en un full explicatiu dins de les carpetes, juntament amb la loteria i el
llistat d’alumnes de cada classe).

La recollida de les matrius de la loteria serà la setmana del 26 de novembre
2018 cada dia de 17 a 18 hores al menjador de primària.
Ester Guerrero explica la valoració que s’ha fet de la proposta i petició de fer la
Grossa de Nadal, atenent a la proposta d’anys anteriors per part d’alguns
pares. Després de fer balanç cost-benefici i riscos aquesta proposta ha estat
desestimada, doncs suposaria fer participacions amb més de 40 números
diferents (amb les conseqüències que això podria tenir en cas que toqués) i
augmentar la gestió i manipulació per part de la Junta (això augmentaria el risc
d’errors).
9.

Precs i preguntes.

Una mare de batxillerat planteja si es podria habilitar una sala pels nens
d’aquest curs que es queden a dinar dos dies a la setmana (aquesta consulta
també a estat rebuda per l’AMPA via mail restant a l’espera de resposta a falta
de tenir tota la informació necessària).
La resposta la dóna el director del Centre Gregori Martínez. Explica que degut
a tota una sèrie de factors que s’han de tenir en compte com la disponibilitat de
una sala adaptada a aquestes necessitats, la correcta conservació del menjar i
el fet d’haver de tenir una persona contractada per tenir cura dels alumnes
comporta una responsabilitat i uns costos que, per ara, el Centre no està
disposat a assumir. També explica que per aquesta raó s’ha fet un menú molt
ajustat de preu per aquests alumnes. El preu inclou el menjar (poden repetir), el
personal de vigilància i les condicions de les instal·lacions (llum, calefacció/aire
condicionat...).
I no tenint més temes a tractar es dóna per finalitzada l’Assemblea General
Ordinària de 2018 a la data i hora indicades a l’encapçalament.
(*) Procediment de renovació. Els pares/mares que estiguin interessats en
formar part de la Junta de l’AMPA envien a títol individual,

un e-mail a:

ampa.escolapiacaldes@gmail.com abans del 20 d´octubre de 2018.
A l’Assemblea es vota cada candidatura individual.

Estan a la disposició de tots el pares els Estatuts vigents, aprovats en
l’assemblea del 2014 a la web de l’Escola Pia, a l’apartat de l’AMPA, per a la
seva consulta.

