
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA C.E. VALLDAURA 
 
Sessió núm: 4/11-10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de novembre de 2010 
Horari: de 18:30 a 20:00 h. 
Lloc: Sala de Actes del C.E. 
 
Assistents: 23 Socis 
 
Daniel Caler, president 
Manuel Luna, tresorer 
Yolanda Montoya, vicepresidenta 
MªRosa Rodríguez, secretària 
Noemí Gayete, vocal 
Sonia Romero, vocal 
Juan Martínez, vocal 
Patricia Sala, vocal 
Jordi López, vocal 
José Mª Monge, vocal 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  

S’aprova l’acta de la junta anterior per unanimitat. 
 
2. PRESUPOST EXERCICI 2010/2011:  

 Es procedeix a la lectura del pressupost per a aquest curs 2010/2011. 
 En el punt per la Festa de Final de Curs, es proposa posar - a votació el canvi a 

les activitats en instal·lacions fora de l’escola i sense “piscolabis”: 
33 vots a favor del canvi 
0 vots en contra. 

 Hi ha socis que s’oposen al “piscolabis” de les Eucaristies, i es procedeix a 
votació per llevar-ho del pressupost: 

6 vots a favor de llevar el “piscolabis” 
27 vots en contra. 
Per tant el “piscolabis” queda reflectit en pressupost. 

 
 La partida de medalles i berenar per extraescolars, es posa en votació per llevar-

ho de pressupost: 
23 vots a favor de llevar-ho 
6 vots en contra 
4 abstencions 
Per tant l'import d’aquesta partida pasa a “imprevists” 

 Es procedeix també a votació per llevar del pressupost la discoteca de l’excursió 
a la neu: 

7 vots a favor de llevar la discoteca 
20 en contra 
6 abstencions 
La discoteca continua en l’excursió a la neu. 

 La quota de l’Ampa queda igual que l’exercici passat, de 18’00 € per família, i 
d’orfandat 5’00 € per alumne. 



 
 
Aprovat pressupost per unanimitat. 
 
3. PRESENTACIÓ DE PROJECTES: 
 

 Dinamitzar i promocionar el Bàsquet de l’escola. 
 Canvi en les activitats de final de curs, 
 Pàgina web en marxa. 
 Excursió a Montserrat o Collserola. 
 Excursió a l’observatori astronòmic de Sabadell. 
 Recuperació de llibres. 
 Casal de Setmana Blanca. 

 
 
Es presenta les comissions de treball, i es convida a visitar la web i registrar-se per rebre 
tota l’ informació de l’Ampa. 
Es convida també al fet que qualsevol soci pugui presentar-se en les reunions de la Junta 
com a vocal o col·laborador. 
 
4. PREC I PREGUNTES: 
 

 Una sòcia indica que el Casal d’estiu no sigui exclusivament esportiu, ja que hi 
ha alumnes que els resulta avorrit. Es comenta que s’intentarà buscar altres 
propostes. 

 
 Propostes per fer Colònies per a final de cada cicle. De moment per a aquest curs 

no es planteja, no es descarta que en el següent curs es torni ha exposar la 
proposta. 

 
 En piscina hi ha versions dispars dels vestuaris, des de l’Ampa s’intentarà torna 

a parlar amb Elisabet per negociar pel vestuari petit, perquè sigui para tota la 
resta de nenes quan el gran estigui ple. 

 
 Es comunica que Mercè Suarez s’ha donat de baixa com a vocal en l’Ampa, i 

que entren com a vocals José Mª Monge i Alberto Martí 
 
S’aixeca la sessió a les 20:00 h. 
 
La Secretària 
 
Vist-i-plau 
El President 
 


