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:

2017/2018
21/11/2017
21:15 hores
Col·legi Sant Miquel, Molins de Rei.

S’inicia la reunió amb la presència de 8 Pares d’alumnes i 9 membres de la Junta directiva
En Eugeni López, 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 2016-2017.
Memòria d’activitats del curs 2016-2017.- Es comenten totes les activitats.realitzades durant el curs 2016/2017 ( Castanyada,
Caga Tio, Patge Gregori, Setmana de la Familia, Xerrades, Festival de Patinatge, Sant Jordi, Jocs Florals, Revista, Web, ONG
Manyanet Solidari, Biblioteca, Vigilancia del Pati ) i la extraescolar que fa l’escola, música.
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, 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.

S’aprova sense cap vot en contra la nova composició de la Junta que resta de la següent forma.
President:
Vicepresidents:
Tresorer:
Secretari:
Vocals:

Eugeni López
Esther Mollón
Irene Chica
Mònica Alba
Marga Montserrat, Marta Monturiol, Nacho Prats, David Pita, Juan Diego Zamora, David Massós

El President de la Junta dona la benvinguda als nous membres de la junta.
Estat de comptes i pressupostos exercici 2016-2017.- Irene Chica exposa la situació dels comptes de fons d’orfandat, AMPA,
corresponents a l’exercici.
S’aprova sense cap vot en contra tots els comptes de l’exercici anterior i és presenta i s’aprovan els pressupostos per l’exercici
2017-2018.
S’aprova la renovació de Junta sense cap vot en contra.
S’aprova la continuïtat del fons d’orfanessa sense cap vot en contra.
Es preveu que en un futur es baixarà la quota, però això es veurà més endavant.
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.Eugeni López.
Tema basquet:
Els pares implicats consideren que s’han pres decisions sense consultar als nens i als pares.
Resposta de Padre Pedro: Va prendre la decisió ell de fer fora a la Dolors (entrenadora).
No es comportava adequadament amb els nens.
Una mare no està d’acord amb l’explicació del Padre Pedro.
Els clubs han anat a buscar nens al Manyanet perquè s’ha corregut la veu de que el Manyanet es desfeia.
Aquesta mare anirà a parlar directament amb el Padre Pedro.
Tema Aire Acondicionat:
Els mesos de maig i juny va fer molta calor i els pares demanen aire acondicionat.
L’escola diu que va ser un moment puntual i que en principi no està previst instal·lar aire acondicionat.
Anna Domenech parla en nom d’alguns pares que estan emprenyats amb el tema A.A.
El president li contesta que ha d’anar a parlar directament amb l’escola.
Se’ls hi proposa que creïn una comissió per recollir signatures.
Anna Domenech proposa posar ventiladors.

Una persona vol saber com pot anar a les reunions d’ampa. La Irene li diu que es posi en contacte amb l’ampa a través de mail.
Aquesta persona considera que l’ampa no és pro-activa, que només espera que els pares vagin a l’ampa.
Sugereixen que hi hagi un delegat per classe per tenir més comunicació, s’acorda que els delegats seran:
Miriam Echevique: Infantil
Anna Domènech: Primària
Anna Quiroga: ESO
Aquestes persones s’encarregaran de buscar un delegat per classe per transmetre a l’ampa les queixes i/o sugerencies.
Es passarà un enquesta via Alexia per a que tothom expliqui el que pensa sobre l’ampa, escola i temes varis.
Es publicarà el % de les enquestes via Alexia.
Pregunten com es contesta si la gent vol fer queixes, la resposta és que si és via mail se li contesta per aquesta mateixa via i que
si és de viva veu, no se li contesta.
Protecció de Dades:
Estem seguint la protecció de dades segons la llei.
Estem inscrits al resgistre de Protecció de Dades.

Sense cap altra qüestió a les 23:10 H, es dóna per acabada la reunió donant les gràcies per l´assistència

Molins de Rei a 21 de Novembre de 2017

