Acta de la Junta
Dia: 25 ‐09 ‐ 2018
Hora: 21 h
Assistents:
Membres de la Junta: Eva G, Marta S, Noemi, Maria, Eli, Montse, Núria i Eva L. Excusen
la seva presència Marta G. i David.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisió dels Estatuts per fer el canvi a AFA.
Preparació de l’Assemblea General.
Certificat Digital.
Temes a tractar en la propera Junta.
Activitat de flauta.

Desenvolupament de la sessió

1. Canvi d’AMPA a AFA i revisió dels Estatuts.
En el darrer Consell Escolar l’escola proposa fer el canvi d’AMPA a AFA.
Valorem si ho fem i aprofitem per revisar els Estatuts de l’Ampa. Decidim que a l’Assemblea
informarem a les famílies de l’intenció de revisar els estatuts vigents i que es convocarà una
Assemblea extraordinària per modificar‐los.

2. Preparació de l’Assemblea d’AMPA.
Com que imaginem que aquest any la part de l’escola serà més llarga decidim que les
dinàmiques de grup proposades per l’Elian i la Marta G. les farem en la propera Junta oberta.

Preparem el guió de i ens repartim els temes de la següent manera:

1. Benvinguda i presentació (Marta G.)
1.1. En què consisteix l’assemblea
1.2. Què és la junta (S’aprofitarà per comunicar el canvi de presidenta)
2. Serveis Cooperativa‐AMPA (Pepa)
3. Informacions pràctiques (Maria)
4. Comissions (Núria)
5. Presentació quotes i exercici econòmic i explicació del material comprat (Eva L.)
6. Assemblea formal: aprovació acta assemblea curs passat, quotes i exercici
econòmic. (Marta S.)
7. Torn obert de preguntes (Marta S.)

3. Certificat electrònic d’AMPA.
Comentem la importància de tramitar el certificat digital de seguida ja que el proper mes
d’octubre serà necessari per realitzar diversos tràmits.

4. Temes a tractar en la propera reunió.
Es convoca la propera reunió de la Junta el proper dimecres 7 de novembre a les 21h.
Els temes a tractar seran els següents:
‐
‐
‐
‐

Reunions de classe.
Valoració de l’Assemblea.
Concert de Nadal: Quantitat d’alumnes d’aquest curs, aforament.
Preparar la reunió de delegats.

5. Activitat de flauta
Ens assabentem del malestar d’algunes famílies de cinquè respecte l’activitat de flauta.
Convidem a explicar‐ho a la junta però no hi assisteix cap família i decidim tractar el tema més
endavant quan tinguem més informació.

