
 

REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

DATA: 25/02/2014 

Comença la reunió a  les 19.00 amb els presents Susana, Oscar, Sílvia, Marc, Sandra, Jesús, Raquel, 
Carmen, Marisol i Imma. 

Punts a tractar: 

 Interescolar Patinatge 
- Dissabte 29 de marc 
- Cal preparar bar, puntuacions, so, aigues grans, gel, cadires, carpa, podium banys, medalles per a 

les guanyadores I xuxes per a tots/es participants. 
 
 Carnaval 
- Tindrem tarima, 3 premis especials i xuxes per a tots els nens i nenes socies de l’AMPA. 
- Servei de bar a 1 euro (són begudes que ja tenim en estoc) 
- Servei d’esmorzar (sucs i galetes) 
- Equip gran de música,  no cal posar cortines.  Cal cadires per limitar la pista 
- Ningú serà a la porta pel control de l’entrada dels socis (al ser una festa que no ve tanta gent). 

 
 Trofeus final de curs 
- Es proposa copes per a fútbol, vull ser esportista i tennis taula 
- Mirar tipus de trofeus per a la resta d’activitats 
- Parlar amb el proveïdor del curs passat per veure que ens pot oferir.  Pressupost de 6 o 7 euros per 

nen. 
- Disposem de medalles per als visitants 
- Sílvia farà la petició de medalles i tarima gran al ajuntament de Bcn com cada any. 
- A la propera reunió del 20 de març cal portar preus i models. 

 
 Finals de curs 

Divendres 30 de maig tarda Escacs 
Tennis taula 
Piscina? 

Dissabte 31 de maig matí Fútbol Sala 
Vull ser esportista 

Dissabte 31 de maig tarda Vull ser artista 
Hip Hop 

Diumenge 1 de juny tarda Kàrate 
Patinatge artístic 

Dissabte 14 de juny matí i vespre-nit Festa final (inflables, escuma, ludoteca…) 
Sopar de germanor 

 

S’entregarà un tiquet amb refresc+bossa patates per nen (locals i visitants) 

Demanar permís i posar nota als veïns per la festa vespre fins a les 01.00h. 

S’acaba la reunió a les 21.00h. 

  

Propera reunió: dijous 20 de març a les 19.00h. 


