
 

REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

DATA: 16/01/2014 

Comença la reunió a  les 19.00 amb els presents Susana, Oscar, Sílvia, Marc i Imma. 

Punts a tractar: 

 
Compres 

- 5 Mopas vermelles 1,50m. per pistes (no cal pal) 
- 2 Gomes + Pals per pistes. 

Lloc:  LEGIAS PONS  C/TÀNGER, 35  TELF. 93 3004268 

 

Valoració festes Nadal 

- No va se correcte la contractació del tema “neu” (massa car pel resultat que va donar).  
- No és apropiat fer la festa al gimnàs (molt soroll, calor, descontrol de gent). 
- Correcta entrada estels (entrada rápida) 

Cal mirar acreditacions de cara al final de curs a través del Gesampa.  Es poden imprimir carnets per a 
tots els nens i nenes socis de l’AMPA? 

Propera festa: Carnaval (1 de març al matí) Compres a realitzar: xuxes per a tots i 3 bosses gegants pels 
guanyadors si es realitzar la 2ª edició del Tu si que vales.  Silvia donarà nombre de xuxes comprades any 
passat. 

 

Sortida familiar 

Imma proposa preparar sortida familiar tipus la Fageda. 

Propostes: 

- Xocolates Torres 
- Mines de Cercs 
- Sortida a la Neu 

 

SEPA 

Sílvia comenta que és molt important que tots els nens que facin una activitat entreguin abans del 31 de 
gener el formulari que s’ha preparat juntament amb una carta.  S’encarregaran els delegats d’informar, 
entregar i recollir els formularis. 

 



 

 

Impagats 

S’entregaran cartes a totes les famílies que deuen més de 2 mesos alguna activitat o la quota de 
l’ampa+assegurança. 

 

Noves incorporacions 

Tal i com es va quedar en la passada reunió amb les famílies socies, es prepararà una reunó el 6 de 
febrer amb les famílies que volen formar part de la junta. 

Cal preparar abans del 30 de gener un document amb la relació de totes les tasques que realitza cada 
un dels membres de l’actual junta amb la següent informació: 

- Quina tasca? 
- Quan de temps dediques? 
- On realitzes aquesta tasca? 
- En quin periode de temps realitzes la tasca?  (setembre, gener, març…..) 

Aquest document servirá per asignar feines a les noves incorporacions. 

 

 

 

 

 

S’acaba la reunió a les 20,30h. 

 

Imma Rodríguez (secretària) 


