Acta Assamblea General Ordinària de 16 de novembre de 2017
Assistents de la junta: Teresa Garcias, Toni Barceló, Mar Puigserver, Xisca Bibiloni ,
Inma López , Albert Forés, Lucia Costa.
Assistents: 22 pares/mares
A les 19:00 hores del dia 16 de Novembre de 2017 es reuneix l’Assemblea General
ordinària de l’AMPA del CEIP Pare Bartomeu Pou d’Algaida amb el següent ordre del
dia:
L’ORDRE DEL DIA:
1- Lectura i aprovació de l’acta anterior (penjada a la web).
2- Lectura memòria d’activitats curs 16/17.
3- Lectura memòria econòmica.
4- Identitat i objectius curs 17/18.
5- Precs i preguntes.
1- Lectura i aprovació de l’acta anterior. Una vegada llegida, s’aprova.
2- Lectura memòria d’activitats curs 16/17:
Teresa Garcias com a presidenta exposa la memòria, se presenta powerpoint
resumint totes les activitats que s’han realitzat durant el curs passat amb les
seves imatges corresponents.
3- Lectura memòria econòmica.
Na Lucia Costa, com a tresorera, exposa la memòria econòmica i estat de contes.
Marga del Valle (mare de 4 anys) demana perquè ja no és subvencionen les
excursions. Teresa Garcias respon dient que, revisant les partides, ens adonarem
que no es gestionava correctament i l'Ampa no podia mantenir aquesta
subvenció pel cost que tenia. S'havia decidit invertir els doblers amb altres temes
com a xerrades per pares o serveis socials.
4 - Objectius curs 17/18.
N’Albert Forés exposa als pares el nou projecte aliments amb encant.
N’Inma López exposa que continuarem amb les xerrades per pares/mares, amb
nou temes.
5- 
Precs i preguntes.
Varen sortir diversos temes d'interès general:
-

Juanma Vergara ( pare de 4 anys) exposa la proposta de fer una zona
verda a l'espai que està al costat d'infantil. Vàrem acordar que es feria la
proposta als pressuposts participatius individualment, i fer un grup de
feina, juntament amb l'Ajuntament i l'escola.

-

Laura (mare de 2on de primària) exposa la necessitat de fer un institut al
municipi, o al manco deixar 1er i 2on d'ESO a l'escola. És cercarà la
informació addient sobre aquest tema.

-

Catalina Purxet (mare de 2on de primària) demana si es poden fer les
extraescolars des de setembre.

-

Silvia Solivelles ( mare de 2on i 5è de primària) demana com està el
tema d’anar a l’escola amb bici o a peu (Via Verda). Contestam que es
tema està damunt la taula.

Fora més intervencions es tanca l’Assamblea a les 20:00 hores.
Vist i plau
La presidenta
M.Teresa Garcias

La Secetaria
Mª Del Mar Puigserver

