ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS I SÒCIES DE L’AMPA JOAN BROSSA
CELEBRADA EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2013

Ordre del dia.







Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
Memòria anual, Informe econòmic i pressupost.
Valoració del curs passat i propostes per a l’actual.
Elecció de la nova Junta. Ratificació dels Enllaços de curs.
Fixar l’import de la quota del curs 2014/15 (manteniment de l’actual).
Proposta del professorat pel proper curs, modificació de l’horari.

Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
El Secretari, Joan Navarro, llegeix l’acta de l’última reunió extraordinària de socis i sòcies
celebrada el dia 11-06-2013, la qual va ser aprovada per tots els assistents. L’acta de la reunió
general del passat desembre no ha pogut ser llegida degut a que no s’han trobat els apunts i
dades.
Memòria anual, Informe econòmic i pressupost.
El President, Eduard Juvé, informa sobre el contingut de la Memòria anual del curs anterior,
tasques, activitats extraescolars, Consell escolar, llibres, web, conferències i relacions
institucionals. Una vegada finalitzada la seva exposició, la totalitat dels presents aprova la
memòria anual. S’adjunta un exemplar de la Memòria a l’acta.
El tresorer, Toni López, informa de les dades econòmiques que hi surten a l’informe econòmic,
ingressos, despeses de totes les activitats efectuades. L’ informe es aprovat per la totalitat dels
presents, igual que el pressupost pel curs 2013-2014. L’informe s’adjunta a aquesta acta.
Valoració del curs passat i propostes per a l’actual.
Eduard Juvé exposa que les dades que tenim de la Junta anterior podem veure que l’any
passat va estar marcada per la crisi, disminució dels ingressos, de les activitats extraescolars,
de la venda de llibres, reducció dels alumnes al menjador i a més sense subvencions de cap
tipus.
Pel curs actual ha començat millor, hi ha més alumnes apuntats a activitats, fins i tot n’hi ha
noves com robòtica, encara que algunes s’han suprimit, celebrar tres conferències pels pares,
veure si podem aprofitar algun tipus de subvencions, finançar projectes , o qualsevol tasca que
permeti millorar les activitats del Centre.
A l’última reunió de la Junta es va plantejar la modificació de la quota de soci per considerar-la
elevada. S’explica els contres i les avantatges de la seva modificació. Després de la votació i per
unanimitat s’aprova mantenir-la.

Elecció de la nova Junta. Ratificació dels Enllaços de curs.
En relació a aquest tema, no es presenta cap candidatura nova, només la proposta de
ratificació de l’actual Junta i es aprovada per majoria dels assistents menys una abstenció. En
quant els enllaços es comenta que queden alguns cursos de 4t que no en tenen però no s’hi
presenta ningú.
Proposta del professorat pel proper curs, modificació de l’horari.
El claustre de l’Institut va presentar a l’AMPA una proposta per modificar l’horari escolar pel
curs 2014-15. Aquest horari seria continuat al mati, des de les 8,00 fins a les 14:45 hores amb
dos esbarjos, de 25 minuts i de 20. Ja que és un tema que la Direcció vol tenir-lo enllestit abans
de febrer i cal comptar amb l’opinió dels pares, s’aprova celebrar una reunió extraordinària de
l’AMPA pel proper 9 de gener amb la finalitat d’informar i organitzar la consulta entre els pares
per donar a la Direcció de l’Institut l’opinió d’aquests, necessària per poder modificar l’horari.
La propera Junta serà el 20 de gener.
Sense cap altre tema, s’aixeca la sessió.
Barcelona, 10 de desembre de 2013

