AMPA CEIP PRÀCTIQUES 2
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ACTA del dia 14 d´Abril de 2011

Hora: 21h en primera convocatòria i 21:15 en segona convocatòria.
Assistents: 7 persones- Marta Carrera, Miguel Angel Cordero, Oscar Esteban, Antonio
Ezpeleta, Mª José Labrador, Ana de la Fuente, Eulàlia Fuster i Sergi Meseguer.
N´excusen l´assistència: Sheila Aguado, Rut Garrido, José Luís Rodríguez, Lídia Serrat i Annie
Maestri.

Ordre del dia
Constitució de la nova Junta.
2. Informació de l´estat de les comissions.
3. Informacions varies.
4. Acords.
1.

1.

Constitució de la nova junta.
Es constitueix formalment la nova Junta que va ser votada amb 41 vots a favor i
cap vot en blanc a les eleccions celebrades el dia 8 d´Abril de 2011. La candidatura
guanyadora és la següent:

Antonio Ezpeleta Pérez-President.
Mª José Labrador Sánchez- Tresorera.
Marta Carrera Crespo- Secretària.

Vocals:
Sheila Aguado Arqués
Montserrat Arbós Figueras
Oscar Esteban Juan
Rut Garrido Garcia
Sergi Meseguer Ballester
José Luis Rodríguez Larena
Lídia Serrat Consuegra

2.

Informació de l´estat de les comissions.

En relació a les comissions es remarca la urgència de cobrir la vacant de la comissió
d´extraescolars que temporalment assumirà el President i que també està per
assignar al Consell Escolar.
Comissió de la Prakticada:
Es destaca la bona i avançada organització de la festa ressaltant la experiència de les
persones que se n´encarreguen cada any.
Es ressalta la necessitat de publicitar les activitats de la festa i de fer-ne un cartell
visible perquè les famílies es reservin el dia i realitzar-ho després de Setmana Santa.

Ara per ara les Comissions estan integrades per:
La comissió de subvencions: Maria José Labrador.
● La comissió del Camí Escolar: Oscar Esteban i Sergi Meseguer.
● La comissió de festes: Marta Roqué, Marta Delgado i Marta Cots, Jordi Garcia,
Frank Maria i Miguel Angel Cordero.
● La comissió de menjador: Annie Maestri i Cristina Valero.
● La comissió de la Revista i Comunicació : Montserrat Arbós, Lídia Serrat, Pepe
Rodríguez, Ruth Garrido, Alejandra de Lama, Victòria Mateo, Sheila Aguado i Sergi
Meseguer.
● L´enllaç amb temps de barri: Miguel Angel Cordero
● L´enllaç amb l´Escola: Antonio Ezpeleta.
●

3.

Informacions vàries:

●

Tema obres pendents: La Carta que l´AMPA vol enviar a la Consellera d´Educació
exposant la situació de l´escola ha estat aprovada per la direcció del Centre i està
per enviar.

●

Tema comunicació: Es valora la necessitat de fer difusió de la nova junta i oferir
mail de contacte. Es planteja l´opció que cada grup classe tingui portaveu o
delegat per agilitzar la comunicació amb l´AMPA dels temes destacats a cada
nivell. Es comenta que caldria abans sondejar els i les tutores i també la Direcció.

Es fa saber que el Facebook de l´AMPA està actiu i en contínua actualització de la
informació i que és de lliure accés.
Properament es revisaran els grups de les Comissions de Google i el llistat genèric
perquè la informació del treball diari arribi només al nucli actiu actual de l´AMPA.

●

Tema econòmic: És necessari aclarir amb l´escola quins pagaments pre-acordats
s´han fet ja efectius. Eren partides per Menjador (1074€), Extraescolars (3000€) ,
Biblioteca (500€) i el Regulador de Potència de la campana extractora de la cuina.

4.

Acords.

L´Assemblea de Socis aprova que el President, la Secretària i la Tresorera seran
les persones autoritzades per accedir al compte corrent de l´AMPA. S´acorda que
podran operar indistintament per internet i que necessitaran dues signatures per
retirar fons en efectiu.
● Es proposa el dia 2 de Maig a les 15h per fer la presentació formal de la Junta
entrant a la Direcció del Centre.
● Es demanarà una reunió formal amb el Responsable del Consorci d´Educació
perquè ens informi de l´estat de les obres pendents a la nosta escola.
● Es decideix desglossar les dates del festival d´extraescolars i del sopar de l´AMPA.
El Festival d´extraescolars tindrà lloc el dia 28 de Maig al matí i el sopar de l´AMPA
es decideix moure´l al dissabte 4 de Juny.
● S´acorda que a la Reunió de benvinguda de Setembre l´AMPA exposarà els seus
objectius i funcionament amb una presentació power point amb fotos i informació
bàsica.
● La Junta es compromet a elaborar un llistat actualitzat i en ordre alfabètic de les
famílies integrants de l´AMPA a l´inici del Curs 2011-12.
●

S´acaba l´assemblea a les 23:00 hores i el president aixeca la sessió, de la qual com a
secretària estenc aquesta acta.

Antonio Ezpeleta
President

Marta Carrera
Secretària

