Assemblea General Ordinària de l'AMIPA CEIP La Vall del Terri
Cornellà del Terri, 21 d’octubre de 2015. 21h.
Nombre aproximat d’assistents: 20
Assistents membres de la Junta de l’AMiPA: Mònica Meroño, Manel Palmada, Eva
Comas, Sara Román, Aurora Armesto, Núria Geli, Maria Guillamet, Maite Puigdevall,
Sandra Angelats, Sandra Gutiérrez i Raquel Colomé.
1. Procés de votacions
Candidats (per ordre alfabètic) a formar part de la junta de l'AMIPA pel període dels
cursos escolar 2015‐2016 a 2017‐2018:
• Eva Ros Homs
• Josep Comaposada
• Sira Cabistany
Deixen el seu càrrec: Eva Comas, Sara Román, Joan Bartrina, Àngels Morales.
Es mantenen en el seu càrrec: Mònica Meroño, Manel Palmada, Aurora Armesto, Núria
Geli, Maria Guillamet, Maite Puigdevall, Sandra Angelats, Sandra Gutiérrez i Raquel
Colomé.
Es recullen les votacions dels assistents a l’Assamblea.
2. Explicació de l’AMPA i Funcionament
Entitat sense ànim de lucre que està organitzada en diferents àrees: extraescolars,
menjador, socialització de llibres, quina, colònies i activitats esportives.
3. Resum Econòmic i d’Activitats del curs 2014‐2015.
El balanç del curs 2014‐15 ha tingut un resultat positiu de 8.097,87€. Aquest balanç es
desglossa de la següent manera:
Menjador:

+ 1.385,34€

Quotes

+3.840,00€

Llibres (reciclatge):

+1.451,47€

Extraescolars:

+1.187,93€

Actes:

+3.472,98€

Varis: (assegurança, web,...)

‐1.854,51€

(veure presentació)
4. Nova web
Degut als nous requeriments de Google, ens ha calgut fer la renovació tecnològica de
la web.
En Joan Bartrina fa la presentació de la web.
S’informa que s’han obert 2 correus més: extraescolars@ampavalldelterri.cat;
menjador@ampavalldelterri.cat.
5. Projecte socialització/lloguer de llibres de text.
L’experiència de reciclatge de llibres ha estat un projecte exitós, ja que ha permès que
aquests llibres estiguessin actius durant molts anys. No obstant, el projecte evoluciona
cap a un projecte de “lloguer” de llibres, és a dir, la família paga per la utilització dels
llibres.
6. Obres i inversions a l’escola
Obres: finalment es disposa d’una ampliació de dues aules, hi ha el projecte de posar
ascensor, adequació dels lavabos,...
Inversions en material informàtic: Entre l’AMPA i l’ajuntament s’han incorporat 4
projectors interactius. A banda, l’AMPA com a entitat sense ànim de lucre ha sol∙licitat
a l’Institut Català de la Salut la donació de 37 PC, procedents de la renovació de la
dotació informàtica del sistema sanitari.
7. Carnestoltes
Es consolida l’organització del carnestoltes basada en la comissió composada per
familiars. L’AMPA destinarà un pressupost fixe per aquesta activitat.
8. Resultat de les votacions per a l’elecció dels nous membres de la Junta.
S’han realitzat 29 votacions
Eva Ros

28

Sira Cabistany

28

Josep Comaposada

27

Jordi Escandell

2

Olga Obiols

1

Natalia Puig

1

Aurèlia Pradas

1

Noemí Rodríguez

1

S’incorporen a la Junta de l’AMPA les 3 persones més votades que són les es
requereixen per arribar a les 12 que defineixen els estatuts. Les 3 persones més
votades són: Eva Ros, Sira Cabistany, Josep Comaposada que s’havien presentat com a
candidats.
Agraïm molt l’esforç i dedicació de les persones que deixen l’AMiPA.
9. Torn obert de paraules
 Horari d’obertura de l’escola. La presidenta comenta que s’està treballant
amb l’ajuntament si hi ha alternatives que millorin la situació. Maite
Puigdevalls informa que aquest tema es va tractar al Consell Escolar amb
la voluntat d’equiparar‐se a la resta d’escoles.
 Sol∙liciten la possibilitat de contactar directament amb els monitors de
Serunion. S’informa que la manera de contactar és a través de l’adreça de
menjador@ampavalldelterri.cat.

