ASSEMBLEA EXTRAORDIÀRIA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI
CONVOCATÒRIA
DIA: 10/03/2016
HORA: 17:30 h.
Finalització: 19:20 h
LLOC: Biblioteca
Assistents Junta: Idoya Cepero, Sílvia Fernández, Mónica Cassadó, Pilar Ricart, Richard Royuela,
Sonia Granados i Annalisa Facchini.
Socis Assistents: 11
ACTA de l’Assemblea Extraordinària de l’AMPA
Es procedeix al tractament dels punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Presentació dels membres de la Junta 
a les noves famílies i la nova administrativa Mari
Carmen Vioque
Lectura i Aprovació acta anterior. 
S’aprova
Estat de comptes i aprovació balanç 2015. 
S’aproven els pressupostos mitjançant votació
dels socis per majoria absoluta.
Es revisen els pressupostos 2015 i les inversions previstes per 2016, 
entre les quals
destaquen concessió de beques esportives, accions per millorar el pati, la compra o
reparació d’instruments, la compra de material per l’escola o subvencionar alguna formació
pels alumnes en horari escolar, entre d’altres. Es dona per aprovat el pressupost previst per
2016 per votació dels socis per majoria.
Què hem fet el curs 2014‐2015? 
Presentació de totes les accions realitzades en l’ambit de
la relació amb l’escola, la solidaritat, els idiomes, les festes, les extraescolars, casals i
colònies, la comunicació, la posada en marxa del nou web, etc.
Què volem fer? 
Presentació de tots els projectes previstos pels propers mesos, tot i que es
remarca que alguns serà dificil fer‐los per falta de temps i de col.laboració per part de més
famílies.
Com participar a l’AMPA? 
Es destaca la poca participació de les families i la necessitat de
que tothom que pugui hi col∙labori d’alguna manera, ja sigui formant part d’alguna
comissió o mitjançant accions puntuals (festes, etc.) o donant‐nos idees per poder millorar.
Torn obert de preguntes 
Es comenta que s’hauria de fer una crida als delegats perquè
comuniquin millor la feina de l’AMPA i facin d’ambaixadors de cara a que les families

s’animin a col∙laborar.

Sense més qüestions es dóna per acabada la reunió a les 19:20h.

Idoya Cepero
Presidenta

Mónica Cassadó
Secretària

