
Assemblea General Extraordinària AMPA IES Menéndez y Pelayo  

Dia: 08/02/2017 

Horari: 19:00-21:00 

16 assistents 

Temes tractats: 

Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior 

S’obre la sessió amb la lectura de l’acta de l’Assemblea anterior. Posteriorment, es procedeix a 

la seva aprovació que s’acompleix per unanimitat dels socis presents. 

Votació nous càrrecs de la junta 

Martí Fló, president fa una introducció als càrrecs pendents de reelecció que són el de 

tresorer/a i el de Vicepresident/a i al mateix temps recorda els acords de l’anterior assemblea 

general de mirar d’ampliar la junta amb més càrrecs com vicesecretari/a o vicetresorer/a, 

càrrecs que també s’han plantejat com a elegibles. També comenta que finalment només s’ha 

presentat un candidat per a tres d’aquests quatre càrrecs i que són els següents: 

- Mireia Grau com a tresorera 

- Silvia Puntes com a vicepresidenta 

- David Craven com a vicetresorer. 

Es sotmeten aquests càrrecs a votació i s’aproven per 13 vots a favor (els 13 presents en el 

moment de la votació) i cap vot en contra, ni cap abstenció 

Torn obert de paraules. 

Es comenta com invertir el romanent actual. Els presents comenten dues possibilitats que la 

junta apunta per estudiar: 

- Aplicar descomptes en el preu dels llibres, tot i que això passaria per un nou marc amb 

IDDINK que sembla difícil en aquest moment 

- Mirar de fer una valoració real d’una socialització real dels llibres i els costos que 

suposaria el pas, tot contemplant el romanent com una partida inicial.  

S’obre un debat sobre l’evolució del centre en l’educació en projectes i es lamenta que només 

impliqui als cursos inicials. Es proposa demanar a la junta directiva màxima transparència en 

aquest tema i possibilitat de col·laboració real de les famílies en la implantació del canvi. 

A una pregunta sobre l’estat de les subvencions del curs actual s’explica que s’han demanat 5 

subvencions per un total de 33.000 € dels quals se n’ha demanat un 20% i s’informa que els 

detalls estan penjats al blog de l’AMPA. 

S’insisteix en la necessitat de millorar la comunicació interna entre els associats i la junta i les 

comissions i es proposar estudiar l’ús d’un canal de Telegram. 

S’informa que el 3 de març hi haurà la jornada de portes obertes de cara a la preinscripció 

d’ESO i que, durant el seu desenvolupament, es realitzarà un taller de fundes de coixí a la sala 

polivalent per a fer els coixins que es quedaran allà. També s’informa que per batxillerat la 

jornada de portes obertes serà el 18 de març. 



Finalment s’enceta un debat sobre les tasques del bibliotecari i es decideix demanar una 

reunió amb la direcció del centre per tal de parlar de la gestió de les seves atribucions. 


