A.M.P.A.
Escola Azorín

Hospitalet de Llobregat, divendres 9 de novembre de 2018
Es celebra assemblea extraordinària d’AMPA de l’escola Azorín convocada per la Junta
Directiva de l’AMPA. S’inicia a les 17,15 hores amb un total de sis assistents: presidenta,
secretari, tresorer i vocal, per part de la junta i dos pares.
Ordre del dia
1. Aprovació de pressupostos 218-2019
2. Activitats AMPA curs 2018-2019 i possible pèrdua de socis
3. Precs i preguntes
S’inicia la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia. Es presenten els pressupostos per
l’actual curs amb les quotes actualitzades respecte l’anterior assemblea. Per tant, es
descompta del total de les entrades, les quotes segons les famílies que han notificat que no
volen ser sòcies de l’AMPA, s’adjunta a l’acta els pressupostos.
Es procedeix a la votació dels pressupostos i queden aprovats per unanimitat.
Es passa al punt dos, s’informa que aquest any es té previst entregar carnets de l’AMPA a
totes les famílies col·laboradores en el qual també podran obtenir descomptes a les tendes
del barri participants.
Per altra banda, s’informa que en les activitats que es realitzen per Nadal a l’escola
sí que es participarà en l’organització però no es donaran regals als nens i nenes dins d’horari
lectiu ja que no tots formen part de l’AMPA. S’està pensant en possibles opcions a realitzar
fora d’horari lectiu per els socis però ja s’informarà més endavant.
Per altra banda, s’informa per part de la Junta que aquest curs es té previst portar a terme
un programa de reciclatge de xandalls i/o bates de l’escola.
S’informa de les diferents reunions mantingudes amb diverses entitats com la Comissió de
Festes de Santa Eulàlia sobre la rua de Carnestoltes 2019. Es comenta que es pot participar
com a AMPA sempre i quan ens inscrivim abans del 9 de febrer.
Pel tema dels delegats es proposa que s’enviï des de cada classe via mail AMPA una persona
de contacte per les classes de la Llar, 1r, 2n, 3r i 5è.
Finalment, es passa al tercer punt, sense cap pregunta per part dels assistents per tant es
dóna per finalitzada l’assemblea a les 17,35 hores.
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PRESSUPOST 2018-2019

ENTRADA
SALDO A FAVOR

17944 €
1654,05 €

SORTIDES
SORTIDES CULTURALS

16000 €

MONITORS

800 €

NADAL

600 €

SETMANA CULTURAL

600 €

FI DE CURS 6è

300 €

REVISTA

600 €

ALEXIA I ADMO.

100 €

TOTAL
TOTAL SORTIDES
TOTAL ENTRADES

SALDO A FAVOR

19000 €
19000 €
19598,05 €

598,05 €
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