
 

REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

DATA: 03/09/2013 

Comença la reunió a  les 18:45 amb els presents Susana, Oscar, Sílvia, Arlet, Marc i Imma. 

Punts a tractar: 

Cadires Sopar germanor: 

- Oscar sol.licita la col.laboraió amb la cursa de les festes majors de Perú-Espronceda  pel 
diumenge de 8.00 a 12.00h. en compensació de deixar les cadires del sopar de germanor. 
 

Compres 
- Bústia per posar a la porta de l’ampa.  Per evitar accidents Oscar demanarà pressupost per 

foradar l’alumini i posar la bústia interna. 
- Canviar la placa de l’ampa per “AMPA CATALÒNIA”.  Treure el dia i horari. 
- Comprar 10 o 20 semarretes XL taronges per portar a brodar l’escut. (segons preu) 
- Tropinaco aire calent/fred. 

Revista AMPA curs 2013-14 

- Imma presenta la proposta de revista i s’analitzen tots el punts, realitzant actualitzacions en el 
mateix document. 

- La quota pujarà 2 euros ( preu 25,00 euros) 
- L’assegurança no varia. 

 

Activitats extraescolars: 

Aquest curs es mantindran les mateixes activitats amb la variació d’Expressió Artística que el nom 
canviarà i passarà a ser “vull ser artista” amb un sol dia d’activitat i amb el preu de 15.00 (mínim 12 
nens).   

La resta d’activitats quedaran igual menys futbol sala que els ceeb la quota passarà a ser de 30,00 euros, 
els federats a 37,00 euros i piscina a 22,00 euros. 

Els horaris es mantenen igual que el passat curs. 

Com a noves propostes: 

- “vull ser esportista” a partir de  p3 
- Escola de básquet a partir de p4 
- Gimnàstica acrobática a partir de 1er 

 

Escola de pares i mares 

Sílvia comenta que ha de parlar amb el cap d’estudis i que presentarà les noves activitats properament. 

 



 

Festes i sortides 

Degut a la manca de membres de la Junta i disponibilitat de temps per preparar-ho, a principi de curs es 
facilitarà en format paper un escrit demanant a les famílies formar una “Comissió de festes” que es 
responsabilitzi i organitzi les festes i sortides a realizar durant el curs.  La funció de l’ampa serà facilitar 
la previsió de les despeses, revisar les propostes i validarles.  La persona que farà d’enllaç entre Comissió 
i Junta i serà l’Imma. 

S’estableix que si no hi ha Comissió de Festes, no hi haurà festes. 

El proper dia 27 de setembre, s’organitzarà una festa de benvinguda a les famílies de p-3 (es demanarà 
pressupost de ludoteca a Jocsair, s’entregarà aigües als nens i disposarem de beguda pels pares, Escola 
de pares farà un mural amb “Benvinguts” i si es pot uns tallers de maquillatje, pintar….) Amb aquesta 
festa s’intentarà captar a noves famílies que vulguin formar part de l’AMPA i possibles membres de la 
Junta. 

 

Ludoteca 

Queda pendent saber el preu de la ludoteca pel curs 2013-14 

 

Informació general: 

En la revista es detallarà que per a qualsevol consulta, proposta o aclariment es podrà contactar 
mitjançant correu electrònic (info@ampacatalonia.org).   

Davant de la dificultat de disposar d’un dia concret d’atenció al client al despatx de l’Ampa, en un 
principi quedarà cobert els moments de més consultes (inici de curs) i la resta de curs s’intentarà que 
estigui cobert per algún membre (segons la seva disponibilitat). 

 Dilluns: Imma/Oscar 
 Dimarts: Sílvia/Arlet 
              Divendres: Marc 
 

Cal disposar d’una carpeta amb les consultes i respostes realitzades per estar tots informats i donar 
resposta rápida i amb coherencia a les famílies.  (també servir el washap) 

 

Assemblea: 

No és concreta data però serà un cop tinguem les comptes actualitades i realitzada la festa de p-3. 

 

S’acaba la reunió a les 22,30h. 

 

Imma Rodríguez (secretària) 

mailto:(info@ampacatalonia.org).

