ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI
SANT MIQUEL ARCANGEL
CURS:
DIA:
HORA D’INICI:
LLOC:

2013/2014
21/11/2013
21:00 hores
Col·legi Sant Miquel, Molins de Rei.

S’inicia la reunió amb la presència de 8 Pares d’alumnes i 12 membres de la Junta directiva.
En Joan Cucurull, President de l’Associació, inicia l’assemblea donant la benvinguda als assistents i tot seguit passem a
comentar els punts inclosos en l’ordre del dia.
Lectura i aprovació de l’acta anterior.- Es realitza la lectura i posterior aprovació, per unanimitat, de l’acta de l’assemblea
general ordinària corresponent al curs 2011-2012 del passat 15 de Novembre del 2012.
Memòria d’activitats del curs 2012-2013.- Es presenta un PowerPoint amb totes les activitats realitzades durant el curs
2012/2013 (Castanyada, Caga Tió, Patge Gregori, Setmana de la Família, Xerrades, Festival de Patinatge, Sant Jordi, Jocs
Florals, Revista, Web, ONG Manyanet Solidari, Biblioteca, Vigilància del Pati) i de les activitats extraescolars que es
desenvolupen a l´escola (Escola Esportiva, Patinatge, Bàsquet, Natació, Dansa Moderna, Música i Bàsquet de Pares).
El President dóna les gràcies, per la col·laboració en totes les activitats realitzades, a la titularitat del centre, personal
administratiu i de serveis, professors, alumnes, entrenadors, monitors, mares i pares de l’associació en general i en especial als
que contribueixen econòmicament en l’esponsorització de moltes activitats, també als membres de la Junta Directiva.
Renovació de càrrecs de la Junta.- S’informa que la Norma Castells deixa de pertànyer a la Junta. D’altra banda es proposa la
incorporació a la Junta Directiva de la Rosa Montserrat, que ja fa temps col·labora amb l’associació.
S’aprova sense cap vot en contra la nova composició de la Junta que resta de la següent forma.
President:
Vicepresidents:
Tresorer:
Secretari:
Vocals:

Joasn Cucurull
David Massós
Vicenç Cucurull
Eugeni López
Mònica Alba, Montse Armadàs, Rosa Montserrat, Irene Chica, Maica Diego, Mar Domínguez, Montse
Duch, Anna Gómez, Esther Mollón, Marga Montserrat, Joan Carles Naranjo, Goretti Ortega, Crisitna
Parellada, Blas Pérez i Mònica Vila

El President de la Junta dóna les gràcies per la feina feta a la Norma Castells i dona la benvinguda als nous membres de la junta.
Estat de comptes i pressupostos exercici 2012-2013.- En Vicenç Cucurull exposa la situació dels comptes de fons d’orfandat,
esports i AMPA, corresponents a l’exercici 2012-2013.
S’aprova sense cap vot en contra tots els comptes de l’exercici anterior i és presenta i s’aproven els pressupostos per l’exercici
2013-2014.
S’acorda incrementar la quota d´esports 2,00 €, per tant la quota serà per a aquest curs de 36,00 € , la quota d’Ampa queda igual
La quota d´orfenesa passarà de 25,00 € a 35,00 €, tal com es va aprovar a l´assemblea del curs passat.
S’enviarà una circular informant que al desembre es passarà el rebut de l’Ampa (per família) i d’orfandat (per alumne/a).
S´acorda que, degut a que encara no s’ha passat cap rebut corresponent a les activitats extraescolars des de l´inici del curs i per
no haver de passar dues quotes durant un mateix mes, es prorratejaran les quotes fins a final de curs sent la quota a pagar de
44,25 € mensuals.
Fons d´orfenesa. En Vicenç Cucurull explica en la situació econòmica en la qual es troba el compte, així com que aquest curs
hem tingut dos orfes mes (P-3 i P-5).
Torn obert de paraula.- Diversos assistents prenen el torn de paraula amb referència a diversos temes, en la majoria de
respostes intervé el President de l'Ampa, el Sr. Joan Cucurull.
S´informa que l’activitat de biblioteca s’ha reduït a una hora, per la poca assistència que hi havia.
Es pregunta que els pares no tenen clar que deuen fer si un nen/a es fa mal durant una activitat extraescolar a l'escola, on han
d'acudir i qui té els papers de la mútua, s'informa que l'Associació té una assegurança que cobreix aquests casos i que els
volants i les adreces les deuen tenir els monitors així com el Sr. Paco, responsable de la vigilància del pati de 17:30 h. a 20:30 h.,

de tota manera la junta directiva revisarà l'assegurança que té contractada actualment.
Es realitza una pregunta sobre si els comunicats que reben els pares de la plataforma Alèxia no es poden rebre directes, sense
haver d'entrar cada cop a la plataforma , ja que hi ha pares que no poden entrar diàriament . Es respon que aquest és un tema
de la direcció del col·legi i que es traslladarà la pregunta al director del col·legi.
També se'ns indica que les fotos dels blocs no tenen molt bona resolució, que és millorable. Es respon que aquest és un tema de
la direcció de l'escola i que es traslladarà la inquietud al director del col·legi.
Es pregunta si és possible en lloc de comprar un xandall, compartir dos pantalons i una jaqueta. Es respon que aquest és un
tema de la direcció de l'escola i que es traslladarà la pregunta al director del col·legi.
S'acorda penjar a la web de l'Ampa les dates i les activitats a realitzar durant la Setmana de la Família.
Es pregunta si s’enviarà una circular amb l’acta de l’assemblea. Es recorda que l’acta es penjarà a la Web de l´Associació, així
com l’estat de comptes de l’Ampa, Esports i Orfandat i també s’enviarà per la plataforma Alèxia.
Sense cap altra qüestió, a les 22:35 h., es dóna per acabada la reunió donant les gràcies per l´assistència.

Molins de Rei a 21 de Novembre de 2013.

