ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA
COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ
Acta Assemblea General Ordinària de l’AMPA del Col·legi Immaculada
Concepció de Barcelona celebrada el dia 7 de juny de 2017 a la sala
d’audiovisuals de l’escola.
Hi assisteixen 11 membres de la Junta actual de l’AMPA, i 15 pares
d’alumnes de l‘Escola.
A les 18,30 h es dóna per iniciada L’Assemblea.
En absència justificada de la Secretaria es decideix que farà les funcions de la mateixa l’actual Vocal Begoña Pérez.
ORDRE DEL DIA:
1. Revisar i aprovar Acta reunió de 3 de maig. Valorar resolució dels
diferents reptes assumits.
2. Presentació i aprovació, si escau, del Pla d’Activitats i Pressupost
Econòmic per 2018. Apunts sobre la previsió econòmica del 2017.
3. Comissió xandall. Exposició, presentació d'aportacions i resultats.
4. Comissió menjador. Exposició, presentació d'aportacions i resultats.
5. Relació escola/AMPA. Definir estratègies per fer més fluida la comunicació i fer efectives les aportacions des de l'AMPA.
6. Presentació de noves candidatures. Ratificació de la Junta Directiva
i/o renovació d’aquesta.
7. Preguntes i suggeriments.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
 El president obre la sessió donant per aprovada l’acta del passat 03
de maig 2017.
 El president parla de cara als nous assistents el desenvolupament
de la recaptació de SEPAS i LOPD i de la tasca que hem dut a terme
entre tots per tal d’aconseguir el número més gran de resposta per
part de les famílies, i de com entre tots, membres AMPA, delegats
de cursos, i Escola s’ha dut a terme aquesta tasca. S’explica també
que s‘està creant la base de dades per tal que aquesta sigui
funcional i no quedi obsoleta en poc temps, de cara a futurs cursos.
 S’explica també que s’ha creat una Comissió de Subvencions per
tal de poder aconseguir ajudes econòmiques pels nous projectes de
l’AMPA.
 Tot seguit pren la paraula Montserrat Llesuy, tresorera i explica la
situació econòmica de l’AMPA d’aquest curs i el pressupost de cara
al curs 2017-2018.
 Pren la paraula Begoña Pérez, vocal i representant de la Comissió
de Xandall i explica el que ha fet l’AMPA en aquest tema de cara al
nou equipament esportiu. En aquest punt algunes famílies
pregunten el perquè de dos xandalls diferents i es dóna la resposta
del fet que la decisió final és de l’Escola, però que s’ha aconseguit
millorar en qualitat i preu, i que el nou proveïdor de xandalls ha
estat facilitat a l’escola per part de l’AMPA.
 Per part de la Laura Rodríguez i Helena Serra, vocals de l’AMPA i
com a Comissió de menjador, expliquen les millores aconseguides
amb l’empresa proveïdora, i s’explica també que arran de què
l’Escola ens acaba d’informar d’un canvi de proveïdor de cara al
pròxim curs es mantindrà una reunió amb el nou proveïdor el
pròxim 9 de juny 2017 per tal que les mesures ja aconseguides
amb l’anterior empresa es duguin a terme des d’un principi amb la
nova empresa. Alguns pares fan preguntes al respecte i aquestes
es traslladaran a la nova empresa per part de la Comissió en la
reunió prevista pel 9 de juny.
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 Un pare pregunta a què es destinen els diners de la Fundació i se li
explica que això no correspon explicar-ho a l’AMPA, que a les
reunions d’inici de curs l’Escola informa d’aquest tema.
 Per tal que les comunicacions i accions que duu a terme l’AMPA
arribin a més famílies es decideix penjar les totes al panel de
l’entrada i proposar a l’Escola si aquestes poden sortir a la pantalla
de la Sala d‘espera. Així mateix es decideix crear una Comissió de
Comunicació que estarà formada per la Maria Puig mare d’alumnes
de 3Pa i 5Eb, amb ajuda d’algú més.
 La Marita Domínguez López Cepero ha presentat la seva baixa com
a Sots presidenta, baixa que és acceptada, el seu càrrec passa a
disposició i l’assumirà Begoña Pérez actual vocal de l’AMPA.
 El Vocal Luis Sánchez Brik presenta la seva baixa i la mateixa és
acceptada.
 S’ofereixen com a nous vocals el Jerónimo Dadin Ronaldelli, pare
d’alumnes de P4 i 1P.
 S’ofereixen també per col·laborar en les gestions de l’AMPA la
Montse Benvingut i l’Adam Moreno, ambdós pares de P5.
 Es decideix formar un grup de WhatsApp amb els delegats de curs
de cara a poder difondre la informació entre AMPA i famílies i
viceversa d’una manera més àgil i ràpida.
 S’establiran reunions periòdiques amb la Direcció de l’Escola.
 Queda ratificada la Junta Actual amb les noves incorporacions.
A les 20,35 h es dóna per tancada la reunió. Donant fe del contingut
d'aquesta acta el president i la secretària electes.

Oriol Guillermo Rovellat Izquierdo
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Begoña Pérez

