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ASSEMBLEA JUNTA AMPA 2016/2017 19/10/2016 

dia 19 d’octubre, a les 19:00 hores a l’institut.  

 

L’ordre del dia serà la següent: 

 1.- Salutació i presentació dels membres de la junta.  

2.- Lectura i aprovació de l’última assemblea (estarà penjada a la pàg. web de l’AMPA). 

 3.- Informació de les tasques que desenvolupa l’AMPA.  

4.- Aprovació del balanç i estat de comptes del curs 2015/2016.  

5.- Aprovació del pressupost curs 2016/2017. 

6.- Renovació dels membres de la nova junta.  
 
      President/a: Mercedes Pedra. 
     Vicepresidenta: Yolanda Lebrero 
     Secretari/a: Alfonso Pérez 
     Tresorer/a: Marta 
     Vocals: Taquilles: Marta, Alfonso. 
                  Extraescolars: Yolanda Candel. Yolanda Lebrero 
                  Iddink: Alfonso. 
                  Menjador: Mercedes Pedra, Susana Valero. 
                  Roba esportiva: Yolanda Candel i Susana Valero. 
                  Festes: Susana. 
                  Web: Marta  
                  Subvenciones: Mercedes Pedra. Yolanda Lebrero 
                  Xerrades: Esther Jiménez.. 
 

 

7.- Torn obert de paraules. 
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Essent  les 19’15 hores s’inicia la reunió 

Assistentes: 19 

1.- Salutació i presentació dels membres de la junta. 

Pren la paraula Sandra Sánchez que presenta als membres de la Junta de l’AMPA i  els seus 

càrrecs. 

Una mare es presenta voluntària per ajudar en el  que pugui. 

2. S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap modificació. 

3, S’informa de les diferents tasques: 

- La venda de roba esportiva que es fa durant el mes de setembre. 

- Les activitats extraescolar: robòtica i matemàtiques a segon de batxillerat. 

- La subvenció a les sortides que es preveuen: Malta, esquiada, viatges d’estudis quart 

  ESO, convivències ESO, francès.  Es preveu subvencionar el 30% d’aquestes sortides. 

- Gestió de les taquilles.  

- Servei de menjador setmanal. 

- Xerrades durant el curs: Anorexia/Bulimia i La comunicació a casa. 

- Activitats festives: Sant Jordi, Carnestoltes, Fi de curs de quart d’ESO , Comiat segon 

  de batxillerat. 

               -Venda de llibres per mitjà d’Iddink. 

4.- Aprovació del balanç i estat de comptes del curs 2015/2016.  

Es dona  full informatiu i es deixa que els assistents ho puguin llegir. S’aprova per assentiment. 

5.- Aprovació del pressupost curs 2016/2017. 

Es dona  full informatiu i es deixa que els assistents ho puguin llegir.. 

Es demanen explicacions de l’apartat de  còpies claus taquilles. 

6.- Renovació dels membres de la nova junta.  
      S’aprova per assentiment 
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      President/a: Mercedes Pedra. 
     Vicepresidenta: Yolanda Lebrero 
     Secretari/a: Alfonso Pérez 
     Tresorer/a: Marta 
     Vocals: Taquilles: Marta, Alfonso. 
                  Extraescolars: Yolanda Candel. Yolanda Lebrero 
                  Iddink: Alfonso. 
                  Menjador: Mercedes Pedra, Susana Valero. 
                  Roba esportiva: Yolanda Candel i Susana Valero. 
                  Festes: Susana. 
                  Web: Marta  
                  Subvenciones: Mercedes Pedra. Yolanda Lebrero 
                  Xerrades: Esther Jiménez.. 

 

Es demana ajut per col·laborar amb la junta. 

 

7.- Torn obert de paraules. 

Marta: La Sandra se’n va i vull donar-li les gràcies per la seva implicació i et fem un detall (ram 

de flors). 

Sandra:  Moltes Gràcies. (fa lectura de la tarja). 

                Explica la seva experiència al l’AMPA i el que li va motivar a participar. 

Es presenten com a censors de comptes:  Mercedes Marcos i  María del Carmen Rodríguez 

Essent les  20’04 s’aixeca la reunió, 
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