AMPA ESCOLA POMPEU FABRA
PARETS DEL VALLÈS
ACTA DE ASSAMBLEA ORDINÀRIA
Fa l’acta: Eva
Modera: Marina Elcacho
En total persones (veure document de signa- Duració: de 16,45 a 18,00h
tures)
Lloc: Menjador de l’escola
Absents :
Data: 07/ 06/2019
Assistents de la junta i comissions:

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Estat del compte
3. Extraescolars
4. Comissió de festes
5. Canvi de junta

ACTA DE REUNIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Queda aprovada. S’informa a les famílies que es penjarà a la web de l’AMPA totes les
actes per a que es puguin consultar.
2. Estat del compte
Informem als socis que actualment hi ha a la compte 4.277,45€, encara falten factures
pendents de pagar, en principi acabarem el curs amb 1.229,73€ aproximadament. A
l’assemblea de setembre és portarà el desglossament de les despeses que hem tingut
aquest any.
2.1.Quota anual per al curs
S’aprova per unanimitat que la quota anual de l’AMPA es manté a 20€ per família.
3. Extraescolars:
Per al curs que ve es proposaran les mateixes extraescolars del curs passat i només
es faran aquelles que finalment surtin els mínims inscrits.
Les persones que actualment porten les extraescolars aquest any ho deixen, es demana als socis i famílies que es proposin nous membres de la comissió. Degut a la
falta de voluntaris es fa una última crida als pares i mares per tal de tirar endavant la
comissió ja que sinó hi ha ningú no es podran oferir les extraescolars a l’escola. Finalment hi ha 2-3 mares de P3 que s’ofereixen voluntàries. S’acorda fer una trobada amb
la comissió sortint i la entrant al setembre i es farà tot el traspàs.
4. Comissió de festes
S’explica que el sopar de germanor es farà el dissabte 15 de juny i s’obriran les portes
a les 20h. Hi haurà també la graduació de 6é i hi haurà una festa que començarà a les
21h aprox. Hi haurà música però no DJ. L’Ajuntament posa les taules i les cadires i hi
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haurà estovalles. Hi haurà també la possibilitat de jugar els nens a la part del pati gran,
no la pista, es recorda que no es pot recórrer per dins de l’escola.
Es recorda que la festa de final de curs és dijous 21 de 17 a 20h, hi haurà un inflable
d’aigua i animació per part de Rodola. També una classe de zumba. Hi haurà entrepants per berenar, gelats i magdalenes que ens han aportat “Family” gratuïtament.
De cara al curs vinent es farà també la festa de inici de curs.
També es recorda que és el 50e aniversari de l’escola i es farà una festa especial.
S’explica que de fa temps s’està mirant de fer un nou logo per a l’AMPA, es proposa
un nou logo fet amb les mans dels nens. S’aprova per unanimitat la proposta.
Es ratifica que la comissió de festes segueixen tots els membres.
6. Canvi de la junta
L’actual tresorera de la junta O’hara Valdivia, deixa el càrrec, es necessita una persona que la substitueixi.
Es presenta voluntària Paqui Paredes i accepta el càrrec.

Es tanca la sessió a les 17:25.
I perquè consti signen l’acta:

Secretaria

Tresorera sortint

Presidenta
Parets del Vallès, 7 de juny de 2019

Tresorera entrant

