
 

Acta Assemblea general 04 Novembre, 2019 

 

Ordre del dia 

1.-Revisió pressupost curs 2018-2019 

2.-Presentació i votació pressupost  curs 2019-2020 

3.-Socialització  

4.-Extraescolars 

5.-Sortides en família 

6.-Casal d’estiu, casalets i casal de nadal 

7.-Presentació i votació de candidats a vocals 

8.-Precs i preguntes 

 

Presentació Junta 

Es presenta la junta als participants i s’expliquen les formes de comunicació amb l’AMPA 

 

1- Presentació del balanç econòmic 2018-2019 

S’exposa la variació entre previsió d’ingressos i despeses; amb els reals del passat curs.  

Despeses per activitats, altres despeses.- 

S’aproven per unanimitat. 

 

2- Presentació del pressupost 2019-2020 

Es manté la previsió d’ingressos i despeses d’anteriors pressupostos. 

Es vota i aprova. 

 

3- Socialització 

Es comenta que és una tasca que dona molta feina, i es remarca la importància que les 

famílies participin activament. 

Per al curs vinent s’intentarà millorar el sistema de pagament i neteja de llibres per 

agilitzar i accelerar el procediment. 

 

4- Extraescolars 

S’expliquen les activitats extraescolars que ofereix l’AMPA i es fa una valoració de com 

van funcionant des de principi de curs. 

 



 

5- Sortides en família 

S’informa a les famílies com es treballa en aquesta comissió. S’anima als presents a 

participar i col·laborar donat que són activitats que sempre necessiten de moltes mans 

que ajudin. 

 

6- Bon dia, Casalets, Casal d’estiu i Casal de nadal 

S’explica com funcionen aquests serveis, també gestionats per l’AMPA. 

Casal de nadal, fa 2 anys que no es fa, per poca afluència i perquè l’Ajuntament 

controla la calefacció de l’escola i no l’engega només per alguns nens i nenes. 

Casal d’estiu: té molt d’èxit, aquest estiu van participar uns 100 nens i nenes de la 

nostra escola i també d’altres de Terrassa (pagant la quota d’AMPA corresponent). 

 

7- Presentació i votació de candidats a vocals de Junta. 

Es presenta Chaimae Ouddan, s’aprova la seva candidatura. 

  

8- Precs i preguntes 

Una família pregunta pels talonaris de la loteria de Nadal: s’informa que ja està 

disponible.  

 

 


