
  
ACTA   ASSEMBLEA   GENERAL   EXTRAORDINÀRIA   DE   L'AMPA   DEL   CEIPM   ARC   IRIS   

   Identificació   de   la   sessió:     

Núm:   2019-20/3     
Data:   15/09/2020     
Hora:   19:00h     
Lloc:   Telemàticament   

Assistència:     

Àngela   Garcia,   presidenta     
Susana   Carrera,   Secretària   
Sílvia   Braqué,   tresorera     
Olga   Andreu,   vocal      
Cornelia   Eisner,   vocal     
Alma   Alonso,   vocal   

A   més   hi   ha   assistit   un   nombre   total   de   35   socis   i   sòcies   (tenim   el   document   penjat   al   
drive   de   l’AFA,   amb   totes   les   assistències,   per   si   algú   el   volgués   consultar).   

Desenvolupament   de   la   sessió:     

  
1.   S’aprova   unànimament   l’acta   de   l’assemblea   anterior   (19/02/20).   Està   penjada   a   la   
web   de   l’AFA   (com   totes   les   anteriors).     
  

2.    Presentació   del   Tancament   econòmic   curs   2019-2020.   
  

Vam   iniciar   l’exercici   2019-20   amb   un   total   de   20.363,08€   a   les   arques   de   l’AFA.     
Acabem   l’exercici   amb   21.525,15€.   
Durant   aquest   exercici    s’han   guanyat   1.162,07€    (tenim   els   documents   amb   el   
tancament   del   pressupost   i   el   seguiment   econòmic   del   curs   penjat   al   drive   de   l’AFA,   amb   
totes   les   dades,   per   si   algú   els   volgués   consultar).   Tot   i   que   a   l’inici   de   l’exercici,   a   la   1a   
assemblea   (7-10-2019)   es   va   presentar   un   pressupost   en   negatiu   de   -5.922,59€.   Això   ha   
estat   pel   fet   que   aquest   curs   19-20   no   ha   estat   com   havíem   planificat   i   s’ha   vist   
estroncat   pel   Covid-19:   teníem   pensada   una   gran   festa   final   de   curs   per   a   totes   les   
famílies.   Les   extraescolars   es   van   finalitzar   a   mitjans   de   març,   de   manera   que   el   SAT   i   la   
Biblioteca   (que   són   activitats   deficitàries,   però   necessàries   pel   bon   funcionament   de   les   
extraescolars)   es   van   deixar   de   pagar.   Tampoc   s’han   pogut   dur   a   terme   més   tallers   
dirigits   a   les   famílies   des   de   la   comissió   de   Convivència.      
  

    
  
  



3.   Presentació   dels   candidats   a   la   nova   junta.     
  

PRESIDENCIA:   Joan   Beltran   Alarcon     
SECRETARIA:   Esther   Rozas   Marin   
TRESORERIA:   Sílvia   Braqué   i   Garcia   
VOCALS:   Olga   Andreu   Vera   

       Audrey   Thenard   
       Belinda   Pardellans   Musson     
       Marta   Gomila   Ribalaiga   

4.   Es   procedeix   a   la   votació   i   ratificació   dels   nous   càrrecs   amb   èxit.   Queden   aprovats   per   
majoria   absoluta   els   candidats   als   càrrecs.     

5.   Informació   darrer   Consell   Escolar     

Un   pare   (representant   de   les   famílies   al   Consell   Escolar)   explica   els   diferents   punts   
tractats   al   darrer   consell   escolar   celebrat   a   inicis   de   setembre.   Aquest   cop   mono   
tematitzat   pel   pla   d’actuació   de   l’escola   per   la   situació   de   la   Covid-19.   

8.   Torn   obert   de   paraula     

Sense   més   comentaris,   la   presidenta   aixeca   la   sessió,   de   la   qual,   com   a   secretària,  
estenc   aquesta   acta.   

2     
La   secretària,   Vist   i   plau    La   presidenta,     


