AMPA ESCOLA SOBIRANS

2013‐2014

Benvolgudes famílies:
Us convoquem a l’assemblea ordinària de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Sobirans,
que es farà a l’escola el proper diumenge dia 27 d’octubre a les 10.30 hores en primera convocatòria i
a les 11.00 hores en segona.
Ordre del dia:
1.‐ Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.‐ Presentació de la Junta.
3.‐ Informació i valoració de les actuacions realitzades per comissions de treball de l’AMPA en el
curs 2012‐2013 (col∙laboracions ecònomiques amb l’escola, extraescolars, casals, festes de l’escola,
loteria de Nadal i panera, xandalls, venda de llibres , subvencions municipals...).
4.‐ Estat de comptes.
5.‐ Propostes per al nou curs 2013‐2014:
Reforç al tutor pels cursos de P4 i P5
Material: ordinadors portàtils per a treballar a anglès, racons i desdoblaments
Finançament de festes escolars
Col∙laboració en l’organització de la castanyada, concert de Nadal, activtats del Nadal i la
primavera, final de curs
Activitats per a millorar els ingressos: venda de productes (DVD, xandalls, calendaris, samarretes,
bocandroll,...); serveis de bar; loteria, panera, rifes; altres propostes.
6.‐ Socis voluntaris i proposta de comissions de treball.
7.‐ Proposta i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’AMPA per al curs 2013‐2014
8.‐ Propostes de millora de la comunicació amb els socis, mecanismes per a fer consultes i recollir
opinions i fórmules per a fomentar la participació
9.‐ Participació de l’AMPA en diverses comissions de la comunitat educativa i posicionament
davant els moviments contra les retallades i la LOMCE
10.‐ Propostes de col∙laboració amb l’AMPA de l’Escola Sant Martí
11.‐ Protocols i models de sol∙licitud de prestacions de serveis de l’AMPA (Sala Municipal,
finançament de despeses i projectes de l’escola...)
12.‐ Gestió dels impagaments.
13.‐ Necessitats de finançament a les famílies de llibres, material, colònies,...
14.‐ Qüestions sobrevingudes.
15.‐ Torn obert de paraules.
Atentament,
La Junta de l’AMPA
Arenys de Munt, 11 d’octubre de 2013

