Acta Assemblea General Ordinària de Socis de l’AMPA de l’Escola Santa
Maria d’Avià

Dia 10/11/2021 a les 20h en 1a convocatòria, i a les 20:10h en 2a convocatòria
Lloc: Biblioteca de l’escola

S’ explica què es l’ AMPA: una associació sense ànim de lucre formada per famílies
d’alumnes de l’escola, que té la finalitat de fer de pont entre les famílies i l’escola, així
com col·laborar amb l’equip directiu per donar als nostres fills i filles la millor educació.
S’ explica que està constituïda per una Junta formada pel president, el secretari, el
tresorer i 4 vocals:
-

-

-

Presidència: Representació, Membre Consell Escolar, coordinació amb
l’equip directiu de l’escola, suport secretaria, beques, subvencions, etc...
Secretaria: Coordinar reunions, actes, coordinar secretaria amb Ajuntament
d’Avià, contracte FAPAC, contractació d’assegurances, custòdia arxiu AMPA
( estatuts...), etc.
Tresoreria: Control comptes bancaris, estat de comptes anuals i pressupost,
control i arxiu de factures, gestió canvi signatures bancs, pagament de
factures, etc...
4 vocals:
 Comunicació i xerrades: fer i mantenir el blog, gestió de les xarxes
socials (facebook i instagram), confecció dels butlletins de l’AMPA,
organitzar xerrades en temes d’interès pels pares, equip educatiu
i/o alumnes.
 Llibres: compra i distribució dels llibres, coordinació amb l’escola,
fotocòpies, compra de material, cobrament de la quota de llibres,
gestió compte bancari llibres, socialització de llibres, seguiment de
les quotes pendents de cobrar.
 Festes: coordinació de la festa de final de curs (programa, activitats,
inscripcions, sopar, fotos, concurs de dibuix...)
 Extraescolars i menjador: coordinació amb DE TOTS COLORS
(horaris, activitats, monitors, control de coordinació empresarial,
documentació empresa, contractes monitors...), coordinació Consell
Esportiu Comarcal, horaris camp de futbol d’Avià, calendari,
competicions esportives, material, equipaments... Forma part del
compte de l’AMPA per poder coordinar les colònies de 6è.
Assisteixen a les reunions de coordinació de menjador i proposen
millores al menjador, si s’escau, coordinen el projecte patis i
col·laboren amb l’escola dins la comissió mixta.

Es dona opció a modificar alguna comissió si algú ho troba convenient.

S’informa d’alguns projectes que s’estan duen a terme:
-

“avui per tu, demà per mi “, un projecte solidari per a les famílies amb falta
de recursos. Serveis Socials fa la petició a l’AMPA de qui ho necessita.
Es col·labora amb la Marató fent manualitats per vendre i així col·laborar
amb la Marató.
Socialització de llibres: : es gestiona a través d’una empresa externa la
compra de llibres.
Reducció de la quota de socis de l’AMPA: s’ha reduït al 50% pel tema covid.
Compra de Porta-bicicletes.
Compra de 8 Chromebook.
Compra de 12 torres d’ordinador.
Obres de la pista (pavimentació i balles noves).

Es presenta el balanç econòmic del curs 2020-2021 i l’estat de comptes (compte a
termini, compte corrent, esports i projecte avui per tu, demà per mi), que és aprovat
per unanimitat.

Es fa la presentació de cadascun dels membres que formaran part de l’ AMPA aquest
curs 2021-22.

En l’Assemblea General Presidencial del dia 10 de Novembre de 2021:
-

S’ha constituït l’ Assemblea General en 2a convocatòria.
S’ha aprovat la memòria i tresoreria.
S’ha cessat la junta directiva.
S’ha constituït la nova junta directiva.
Presidència: Neus Martínez i Èlia Siurana
Secretaria: Olga Gaona i Josep Casafont
Tresoreria: Xavier Ninou i Marc Canudas

Avià, 10 de Novembre de 2021.
AMPA Escola Santa Maria d’Avià.

