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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata
Sessió número:  Assemblea Ordinària
Data: 15/10/12
Horari: 19.00 h
Lloc: Menjador de l’escola
Hi assisteixen: 17 persones 
 

 

Ordre de dia:

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA CURS 2011-2012

2. MEMÒRIA ANUAL CURS 2011-2012

3. BALANÇ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CURS 2011-2012

4. PRESSUPOST PEL CURS 2012-2013

5.OBJECTIUS I PROJECTES PEL CURS 2012-2013

6.PETICIONS ESCOLA PEL CURS 2012-2013

7.QUOTES AMPA CURS 2013-2014

8.MODIFICACIÓ ESTATUTS

9.PRECS I PREGUNTES

ACORDS

1.Aprovació de l’acta de l’Assemblea curs 2011-2012: 
Aprovació si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior. La secretària, Imma Àlvarez, llegeix l’acta de la reunió passada i l’aprovem 
sense cap esmena.
Els resultats de les votacions, sobre un total de 17 assistents, és el següent:  Si -17 / No-0 /Abtencions-0

2. Memòria anual curs 2011-2012: 
Tots els responsables de les diferents comissions exposen com va anar el curs passat( festes, menjador, mitjans de comunica-
ció, extraescolars, accions puntuals)
Els resultats de les votacions, sobre un total de 17 assistents, és el següent: Si -17 / No-0 /Abtencions-0

3. Balanç de la situació econòmica del curs 2011-2012: 
La tresorera, Mari Bocache, ens fa una explicació de com han quedat els comptes d’aquest curs, en base a la documenta-
ció preparada: uniformes, festes, extraescolars, subvencions ajuntament, quotes AMPA, aportacions a l’escola, telèfon,varis. 
S’aprova el balanç.
 Els resultats de les votacions, sobre un total de 17 assistents, és el següent: Si -17 / No-0 /Abtencions-0

4. Pressupost pel curs 2012-2013: 
La tresorera ens presenta el nou pressupost. En línies generals: quotes, extraescolars, uniformes i xandalls, quotes AMPA, sub-
vencions ajuntament, loteria, cinema, subvencions, teatre, esmorzats festes escola, revista escola, esports, telèfon.

5.Objectius i projectes pel curs 2012-2013:
Es parla del calendari de festes, es continuarà amb les accions de protestes, dinamització amb altres escoles per el bon funcio-
nament de la cuina centralitzada, carnet AMPA. S’ha aconseguit que un patrocinador ens ajudi a subvencions parcialment les 
equiparacions de basquet aleví. Es parla de millorar la cohesió entre pares i fills, a traves de l’escola de pares i mares.

6.Peticions escola pel curs 2012-2013: 
ajuda en la recollida de 6è, monitoratge per a la reunió de colònies de petits i mitjans, aportació econòmica per sufragar algu-
na excursió pels associats , potenciar el Google Apps i fer totes les comunicacions.
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7.Quotes AMPA pel curs 2013-2014: 
Es deixa tal com estava fins ara

8.Aprovació d’estatuts: 
Es llegeix en veu alta  la modificació i adaptació dels estatuts segons el llibre tercer del codi civil de Catalunya.
Els resultats de les votacions, sobre un total de 17 assistents, és el següent: Si -17 / No-0 /Abtencions-0

8.Precs i preguntes: 
No hi ha

 Es dona per finalitzada l’assemblea a les 20.15 h.

La secretaria aixeca la sessió, i n’estén aquesta acta.

Signatura Signatura

La Secretària La presidenta

Imma Àlvarez                                  Meritxell Humbert

Vilanova del Camí, 15 d’octubre de 2012


