
Convocatòria a l’Assemblea de l’ AMPA 2017/2018 

Assistents: 11 persones 

Benvolguts/des, 

pares i mares de l’AMPA de l’Institut Anna Gironella de Mundet per indicació de la 

presidenta sou convocats/ades a la reunió que tindrà lloc el dia 25 d’octubre de 2017 a 

les 19 hores a l’Institut a la secció de batxillerat amb el següent  

Ordre del dia 

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

2.- Lectura i aprovació de l’acta de l’última assemblea. 

      Aprovada 

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

- Les activitats extraescolar no ha sortit cap. S’oferirà l’activitat d’anglès per fer repàs als 

pares/mares en els propers dies. Un alumne ha porposat un taller de ball de manera gratuita, 

s’informarà de les condicions de realització. 

- La subvenció a les sortides que es preveuen un 25 % i en els viatges serà un 25% per   

encariment dels preus. La subvenció es calcula des de primer d’ESO. 

- Es proposa que a cada classe hi hagi un pare/mare  delegat i es crei un grup de wap   per 

classe i un grup general de delegats per fer preguntes i trobar respostes.  

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

                                      segon de batxillerat. Festa de la PAU. 

   Es preveu que es faci festa i entrega de diplomes per la tarda a l’ESO aquest curs. 

   Festa de batxilletar el 18 de juny. ESO potser la primera setmana de juny. 

 

4.- Aprovació del balanç i estat de comptes del curs 2016/2017.  

     Passa a la seva explicació la  tresorera. 

     S’aprova per assentiment. 

5.- Aprovació del pressupost curs 2017/2018. 

     Passa a la seva explicació la tresorera. 

     Falta posar com a ingrés la subvenció de Vex robòtics. 

     Aprovar per assentiment. 

6.- Renovació dels membres de la nova junta.  
     President/a: Mercedes Pedra. 
     Vicepresident/a: Yolanda Lebrero. 
     Secretari/a: Alfonso Pérez 
     Tresorer/a: Marta Rodríguez 



     Vocals:  Neus Cruz García i Esther Jiménez. 
 
     S’obre un intercanvi de paraules demanant ajut i col·laboració als assistents. 
      
7.- Nomenament dels censors de comptes. 
     Mª Carmen Valero i Gloria Barrientos. 
 
8.- Torn obert de paraules. 

      Cal revisar l’assegurança de pèrdua de llibres que fa Iddink perquè acaba el mes de  

      maig, caldria parlar amb ells per allargar-ho fins a finals de juny. 

Essent les 20’10 hores s’aixeca la reunió. 

 


