
Convocatòria a l’Assemblea de l’ AMPA 2018/2019 

Assistents: 16 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 18 de 
desembre de 2018 a les 18,30 hores a l’Institut a la secció de batxillerat amb el 
següent  

Ordre del dia 

1.- Salutació i presentació dels membres de la nova junta i aprovació dels 
càrrecs.  

 President/a: Sandra Sánchez. 

 Vicepresident/a: Annel Saldaña.  

 Secretari/a: Merche Marco 

 Tresorer/a: Yolanda Lebrero 
  

 Vocals:  Esther Jiménez, Luz Marina Estupiñan, Ana de Gregorio i 
 Vicente Villatoro 

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

       Aprovada 

 

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

 S'informa al pares de les tasques que desenvolupa l'AMPA 

 
4.- Aprovació del balanç i estat de comptes del curs 2017/2018.  

      Passa a la seva explicació l'antiga  tresorera. 

      S’aprova per assentiment. 

 

5.- Aprovació del pressupost curs 2018/2019. 

      Passa a la seva explicació l'actual tresorera. 

      S’aprova per assentiment. 

 

6.- Nomenament dels censors de comptes. 



      
 Paqui Martín,  M. José Montero i  Susana Rodríguez    

  

7.- Torn obert de paraules  
     
 S’obre un intercanvi de paraules demanant ajut i colꞏlaboració als 
 assistents. 
      
 La elecció de delegats es promourà mitjançant el tutor de cada curs. Es 
preten que el màxim de families estiguin dins dels grups per poder canalitzar la 
comunicació amb l'AMPA. 
 
 Quan sigui la propera assemblea del Consell Escolar, es parlarà de les 
subvencions a cada curs perquè no hi hagin malentesos. 
 
 Es comunica als pares que aviat es crearà un imprès perquè cada 
família doni autorització a l'AMPA per contactar directament (no mitjançant 
l'institut). 
 
 Es farà un suggeriment al centre de que les sortides aprovades d'un any 
per altre s'informin amb circular explicativa.  
 
 Es comenta que de cara al proper curs s'organitzi millor el tema 
d'entrega de taquilles.  
 
 
 

       
Essent les 20’05 hores s’aixeca la reunió. 

 


