ACTA DE REUNIÓ DE L'AMPA DE L'ESCOLA VIROLET
Identificació de la sessió
Caràcter general
Data:3 de juny de 2019.
Horari: de 19,30 a 21 hores
Lloc: Menjador de l'escola Virolet.
Assistents:
Vanessa Figuerola, presidenta.
Elena López, vicepresident.
Rosa Morcuende, tresorera.
Vanessa Fernández, secretària.
I 20 socis.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assamblea anterior.
2. Estat de comptes. Tancament provisional exercici curs 2018/19.
3. Comissions de l'Ampa pel curs 2019/20.
4. Dubtes del tpv.
6. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió:
 . S'aprova l'acte de l’última reunió general de l'Ampa, per part dels participants de
1
l'assamblea.
 . La tresorera explica els comptes del curs 2018/2019 provisional (al final de l'acta
2
s'adjunta el quadre de comptes)
 . La vicepresidenta demana la col·laboració per a les diferents comissions de l'ampa
3
de cara al curs vinent.

-Comissió de festes: És l'encarregada de dur a terme totes les festes que es realitzen a
l'Escola per als socis del Ampa.

(festes.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió de menjador: És l'encarregada de comprovar que l'Empresa que porta el
menjador , que és Serhs food, faci la seva comesa com es requereix.
(menjador.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió d'extraescolars: És l'encarregada de portar tot el tema extraescolars i d'
acollida matinal i de tarda.
Aquesta comissió aquest any també s'encarrega de les activitats esportives que
competiran amb altres escoles.
(extraescolars.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió de botiga i Llibres: És l'encarregada de la compra dels llibres que utilitzen els
nostres nens i nenes durant el curs, i de gestionar tot el tema de la roba de l'Escola Virolet
amb la botiga El vestidor.
(botiga.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió de comunicacions: És l'encarregada de la web de l'ampa i de les xarxes
socials. Gràcies a ells teniu una web actualitzada.
(info.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió de reivindicacions: És la que porta el tema de les obres de la nostra escola i
l'institut.
És una comissió conjunta de l'escola Virolet i l'institut Can Llong.
(construccioescola.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió de pares i mares: Aquesta és l'encarregada de fer calendaris, xerrades,
activitats pares i nens i nenes.....
(maresipares.ampa @ escolavirolet.com)
S 'adjunten els correus electrònics, per qualsevol persona que vulgui col·laborar.
Es pot posar en contacte directament amb la comissió.
 . S'explica la nova app de pagaments (TPV ESCOLA) que s'utilitzarà per fer tots els
4
pagaments relacionats amb l'ampa.
-Quota de soci.
-Llibres.
-Extraescolars.
-Acollida.
-Casalets.

Hi ha dos tipus de pagaments:
-obligatoris (llibres)
-optatius (quota de soci, extraescolars, acollida, casalets)
Els pagaments optatius es poden esborrar si no s'utilitza el servei, per exemple: la
inscripció de les extraescolars.
Un pagament obligatori sempre sortirà encara que s'esborri.
Per qualsevol dubte amb el Tpv podeu enviar email al correu:
- vicepresident.ampa@escolavirolet.com
- secretaria.ampa@escolavirolet.com
6. Torn obert de paraula:
-Es comenta el malestar a la festa de fi de curs de l'Ampa, per algunes persones
incíviques i per la manca de voluntaris.

-Els pares demanen que parlem amb la direcció pel tema de les ombres.

Acords:
-Parlar amb l'escola pel tema ombres.
- Des de l’Ampa passarem una carta explicativa amb els problemes de la festa de fi de
curs.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària , estén aquest acta.

La Secretària
Vist i plau

La presidenta

