Acta de l’assemblea de l’AMPA de l’ESCOLA ELS PINETONS
Dia: 29 de novembre de 2019
Hora: 17 h
Lloc: menjador de l’escola
Assistència: MB, presidenta de l’AMPA; IF, vicepresidenta de l’AMPA; RH, tresorera; i diversos
vocals de les comissions d’extraescolars, menjador, festes, socialització, comunicació, escola
verda i econòmica. També hi ha algunes famílies de l’escola. En total, una vintena de persones.
Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Estat de comptes del curs 2018-19
3. Pressupostos del curs 2019-20
4. Elecció Junta Directiva
5. Debat, idees i propostes
6. Precs i preguntes
Desenvolupament de la reunió:
1. Es dona la benvinguda al públic assistent.
2. Es projecta el vídeo que ha elaborat l’AMPA per visibilitzar la feina que fa.
3. Es fa una presentació dels membres de la junta actual de l’AMPA.
4. Es procedeix a explicar l’estat de comptes del curs 18-19 i a donar a conèixer el
pressupost del curs 19-20, confeccionat d’acord amb les prioritats de l’escola.
5. Es vota el pressupost del curs 2019-2020 per unanimitat.
6. Es comunica la baixa de la vicepresidenta actual i s’anuncia que NG assumirà aquest
càrrec.
7. Hi ha algunes mares interessades a formar part de la junta de l’AMPA com a vocals:
a. MG (sense comissió)
b. LN (festes)
c. NJM (menjador)
d. CR (festes)
e. SMR (sense comissió)
8. Es fan efectives les baixes de les vocals: AR de la comissió de festes, PM, de la comissió
de festes, NF de la comissió de festes i IF, vicepresidenta.
9. Des de la comissió de festes, es comparteixen els resultats de l’enquesta de valoració
de Carnestoltes i expliquen que totes les propostes pel Carnaval 2020 es poden
aglutinar en: El Rey León, sota el mar i Fridays for Future. Els assistents voten i la
proposta més votada és Fridays for Future.
10. Precs i preguntes: Un pare demana quin tipus de tasques ha d’assumir la persona del
SAT. S’explica que l’AMPA ha volgut regularitzar la situació del personal al seu càrrec i
que això ha comportat canvis en les persones que desenvolupen determinats serveis.
La prioritat sempre és l’atenció als infants.
A les 18.40 h, s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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