ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMIPA

Olot, 18 de febrer de 2016 a la sala d’actes de l’IES Garrotxa, és porta a terme l’assemblea
anual de pares i mares. Pren la paraula el president de l’AMIPA Joan Montero; presenta els
membres de la Junta i procedeix amb l’ordre del dia. Hi assisteixen 13 persones.


Aprovació de l’acta anterior. S’aprova l’acta de l’Assemblea anterior.



Funcions AMiPA. Es presenten les funcions i les activitats de l’Amipa i que són :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fer de portaveu dels pares.
Participació en la gestió del centre.
Participació en l’educació dels nostres fills.
Organització multi-joc.
Aportació econòmica per a la Biblioteca.
Aportació econòmica a necessitats del centre.
Participació Consell Escolar IES.
Participació comissió local de les AMiPA.



Liquidació pressupost 2014/15



Es detallen els comptes de l’Amipa corresponent als curs 2014/2015.El resum és el
següent:
•
•
•

Pèrdues 2014/2015: 1.898€
Fons AMiPA exercicis anteriors: 15.224 €
Fons AMiPA inici curs 2015/2016: 13.377 €



Aprovació càrrecs de la nova junta. Es renoven els càrrecs de secretària i tresorer de la
Junta de l‘AMIPA. La secretària actual Anna Torrecabota serà substituïda per la Ma.
Àngels Berrio. El tresorer actual Ramon Roura serà substituït per Lluís Abel. Les noves
incorporacions són Mirna Vilasis, Jaume Alsina, Xevi Balat i Andrea Stickel



Precs i preguntes. Un pare demana parlar de les notes del seu fill. Es crea un debat
sobre la relació entre pares del centre i professors. S’acaba dient que aquest és un
tema personal que cal tractar-lo directament amb el tutor del seu fill.
Quan es va acabar l’assemblea, aquest pare va estar parlant una llarga estona amb el
director. També es parla de la possibilitat que l’Amipa organitzi i ofereixi diferents
xerrades, tallers,...al llarg de l’any. Es decideix que aquestes propostes es tractaran en
la propera reunió de la Junta del dia 3 de març.

Acabem la reunió a les 21:30 hores

