ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’ESCOLA TURÓ DE GUIERA
DATA: 24 D´Octubre del 2017, de 17:00 hores . LLOC: Aula de música.
ASSISTENTS: 8 famílies i 7 membres de la junta actual ( Anabel Alcaraz, Alexia Pérez,
Ralitsa Nesheva, Ignasi Piña, Carlos Pérez, Laura de la Aldea, Teresa González)
ACTA
1. Aprovació de l´acta de la darrrera assemblea general
S´aprova l´acta de l´assemblea general anterior per unanimitat.
2. Breu presentació i aprovació de la memòria del curs 2016/17.
projectes pel curs 2017-18.

Presentació del

Les comissions de treball presenten les diferents actuacions que s´han dut a terme el curs
passat i les noves propostes per al curs actual. Veure el detall en el document adjunt.
3 . Presentació i aprovació de l´estat de comptes. Aprovació pressupost 2017/18.
Aprovació de la pujada de la quota anual de l´ampa.
Es presenta l´estat de comptes. S´aprova per unanimitat el pressupost.
Tot i que el saldo és en positiu , les despeses són superiors als ingressos i la tendència és
en negatiu. Es per aixó, que es fa una proposta de pujada de la quota. S´aprova per
unanimitat un increment de 22 € a 25 € la quota anual de soci de l´ampa ( una única per
família)
4 . Presentació de candidatures i votació dels càrrecs de la Junta pel curs 2017/18.
Es presenten les candidatures que hi ha per formar part de la junta d´aquest curs. Donada
el baix nombre de candidatures i la poca afluència de famílies a aquesta assemblea
general es post posa la votació a la propera junta del 28 de Novembre.
5 .Proposta i aprovació del canvi de nom de l´AMPA , per l´AFA ( Associació de famíliars
d´Alumnes).
S´aprova per unanimitat el canvi de nom d´AMPA a AFA.
6 .Torn obert de paraula.
Es comenta el fet de que no totes les famílies fan l´aportació de la quota de soci de l´ampa
i que hi ha cert desconeixement de tot en el que col.labora l´ampa. Es farà reocordatori i
concienciació de la importància de pagar la quota.

Es parla de la necessitat de la renovació dels càrrecs de la junta, tant per dinamitzar les
activitats de l´ampa com per la necessitat de relleu donat que alguns del membres actuals
marxaran en els propers cursos i també acompliràn el màxim de cursos de permanència
en el càrrec segons els estatuts. Durant el transcurs de l´assemblea, tres persones
s´ofereixen per col.laborar en diferents comissions i una a càrrec de junta.
Estava previst continuar amb la junta mensual ordinària , però donada la baixa assistència,
es post posa l´ordre del dia a la propera junta, el 28 de Novembre a les 21:00 h (1Protocol de socialització 2. Festa de Castanyada. 3. Rentat en sec del menjador. 4.Consell
escolar. )
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