Convocatòria Assemblea general extraordinària
Besalú a dijous, 12 de juny de 2014, a Institut Escola Salvador Vilarrasa, té lloc l’assemblea
extraordinària de l’AMPA. La presideix Eva Jofre i actua de secretaria Maria de Genover.
Assisteixen per part de la junta: Eva Jofre, Jordi Cuenca, Anna Portas, Vanesa Duran, Silvia
Guardiola, Pere Planagumà, Lourdes Sibecas i la Maria de Genover.
Segons la normativa vigent es dóna per iniciada l’Assemblea a les 21 h en segona
convocatòria i després de donar la benvinguda al presents (45 persones) es procedeix a
tractar els temes de l’ordre del dia.
1. Benvinguda als nous alumnes de P3
2. Compra de llibres on-line i pàgina WEB
Benvinguda als nous alumnes de P3
La presidenta dona la benvinguda als pares dels nous alumnes de P3 i fa cinc cèntims dels
objectius de l'ampa davant els alumnes, pares i escola.
Es concreta que la quota anual de socis de l'AMPA serà la mateixa que la del curs passat, 25
euros, els quals es paguen per família i no per alumna/e.
Pel fet de ser soci tenim uns descomptes en la compra de llibres i el xandall de l'escola.
En quan a la compra de material el descompte que ens fan per comprar a l'engròs el
dediquem en la seva totalitat a comprar material per a l'escola el qual ens ve sol·licitat
directament per l'equip directiu del centre.
També deixa clar que per gaudir dels extraescolars és necessari ser soci de l'AMPA doncs és
l'entitat que ho gestiona.
Tanmateix explica que si aquest nous alumnes volen gaudir d'aquestes avantatges, primer
s'han de fer socis lliurant el document que es poden descarregar de la web www.
ampabesalu.cat i lliurar-la a l'escola la qual ja ens la fa arribar.
Per poder ser àgils i poder fer la comanda dels llibres els quals l'últim dia serà el dijous 19 de
juny a les 21 hores s'admetrà amb antelació el document signat, escanejat i enviat per correu
electrònic a ampa@besalu.cat, tot i que amb posterioritat ens han de fer arribar l'original a
l'escola. D'aquesta manera podran comprar els llibres amb el descompte corresponent.
Compra de llibres on-line i pàgina WEB
La presidenta exposa que després de l'experiència del curs passat i l'acollida que va tenir la
venda de llibres a través de l'ampa s'ha cregut oportú fer un pas endavant i fer-ho mitjançant
un sistema de venda on-line, la qual cosa facilita la tasca a les persones de la junta que forma
part d'aquesta comissió i les quals han dedicat moltes hores desinteressadament i faciliten
als pares i mares la compra les 24 hores del dia.

Seguidament la presidenta dona la paraula a Jordi Cuenca qui ha estat al capdavant
d'aquesta proposta i interlocutor amb l'empresa que ens proveït aquesta nova pàgina web i la
seva aplicació per poder vendre on-line.
Jordi Cuenca exposa com està enfocada la web i les seves possibilitats, amb exemples i
demostracions en directe i projectades.
També ens mostra i explica com es fa la compra i es demostra fent una compra d'exemple
mitjançant projecció.
Tanmateix mitjançant la junta s'ha posat a disposició dels pares i mares dos dies de compra
presencials a la mateixa escola - sala de professors a la següent franja horària:
- dimecres 18 de juny de 5 a 7 de la tarda.
- dijous 19 de juny de 6 a 8 de la tarda.
Es prega que aquest dies sigui dedicat aquelles famílies que o bé no tenen internet o bé han
tingut algun problema alhora de fer la comanda.
També es fa especial atenció que l'últim dia de compra serà el dijous dia 19 de juny a les 21
hores.
El rigor d'aquesta data es deu a que necessitem poder fer la comanda a les editorials i poder
entregar els llibres als alumnes a finals de juliol, el qual s'avisarà via correu electrònic la data
de recollida de llibres a l'escola.
Els que no facin la recollida a la data proposada es farà l'entrega el primer dia de portes
obertes de l'escola.
En quan al material aquest curs l'opció serà si es vol material o no ja que venen preparats en
pacs sencers, no hi haurà estoig, flauta, calculadora ni agenda, ja que hem considerat que hi
ha nens i nenes que poden aprofitar aquest material d'algun altre curs.
La presidenta pren de nou la paraula i ens comunica:
Les inscripcions per fer extraescolars es tornaran a fer principis de setembre i el seu
pagament també es farà via on-line.
Des de la junta s'està estudiant poder fer alguna extraescolar al migdia, però està pendent de
consensuar amb l'equip directiu del centre.
Sense més assumptes que tractar, es dóna per acabada la reunió a les 22:15 de la nit, de la
qual s'estén la present acta que, després de llegida i trobada conforme, signen
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