Assemblea General Ordinària de l'AMIPA CEIP La Vall del Terri
Cornellà del Terri, 16 d’octubre de 2014. 21h.

Nombre aproximat d’assistents:
Assistents membres de la Junta de l’AMiPA:

1. Procés de votacions
Candidats (per ordre alfabètic) a formar part de la junta de l'AMIPA pel període dels
cursos escolar 2014‐2015 a 2016‐2017:
• Sandra Angelats
• Aurora Armesto
• Raquel Colomé
• Sandra Gutiérrez
• Manel Palmada
• Maite Puigdevall

Deixen el seu càrrec: Jordi Bosch, Mireia Planas, Lloi Tarradas, Eva Xargayó, Marc
Romero
Es mantenen en el seu càrrec: Joan Bartrina, Eva Comas, Núria Geli, Maria Guillamet,
Mònica Meroño, Àngels Morales, Jordi Pujolar, Sara Roman

Es recullen les votacions dels assistents a l’Assamblea.

2. Resum Econòmic i d’Activitats del curs 2013‐2014.
El balanç del curs 2013‐14 ha tingut un resultat positiu de 5.656,13€. Aquest balanç es
desglossa de la següent manera:
Menjador:

+ 1.385,34€

Llibres (reciclatge):

+ 3.234,57€

Extraescolars:

+ 1.802,43€

Actes:

+1.960,98€

Varis:

‐7.177,19€

3. Fotos a l’escola

Degut a l’alta complexitat en l’organització que requereix fer les fotografies als nens,
La Junta de l’AMiPA a proposta de l’equip docent de l’escola aquest any es deixarà de
fer les fotografies de forma individual.
L’equip docent realitzarà una fotografia de grup i les famílies que estiguin interessades
podran demanar una còpia al preu just que cobreixi les despeses.

4. Previsions de futur per solucionar les mancances de l’edifici escolar.
Informació del procés endegat per negociar millores a l’escola amb
l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

S’informa dels contactes que s’han produït entre l’equip de govern de l’ajuntament,
l’oposició, el departament d’ensenyament i l’AMPA.
El motiu d’aquests contactes és tractar les possibilitats de millores de l’escola des del
punt de vista d’espais i d’infraestructures.
El departament d’ensenyament s’ha compromès a fer una valoració tècnica i a
entregar l’informe abans de nadal.

5. Inversions i reposicions a la cuina del menjador escolar

S’informa que les recomanacions dels informes tècnics de la inspecció de la cuina se
centren especialment en el recanvi del rentavaixelles, de l’escalfador de plats i
reparació del motor de la càmera.

6. Carnestoltes

Des de la Junta s’ha plantejat un canvi en la manera d’organitzar el carnestoltes
respecte als anys anteriors, amb major implicació dels pares. Finalment s’ha creat una
comissió per l’organització dels carnestoltes formada per part de pares que s’han
apuntat voluntàriament. Tothom està convidat a participar‐hi.

7. Resultat de les votacions per a l’elecció dels nous membres de la Junta.

Sandra Angelats 16 vots
Sandra Gutierrez 10
Manel Palmada 16
Raquel colomer 13
Aurora Armesto 13
Eva comas 1
Angels Morales 1
Olga Obiols 1
Maite Puigdevall 1

En principi s’incorporen Les 6 persones més votades: Manel Palmada, Sandra Angelats,
Raquel Colomer, Aurora Armesto, Sandra Gutiérrez i Maite Puigdevall

Agraïm molt l’esforç i dedicació de les persones que deixen l’AMiPA.

8. Torn obert de paraules
No hi ha més preguntes

