
 

REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA  

DATA: 20/03/2014 

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

Punts a tractar: 

 Interescolar Patinatge 
- Dissabte 29 de marc a les 08.00h. 
- Cal preparar bar, puntuacions, so, aigues grans, gel, cadires, carpa, podium , neteja banys, spray 

fred, vestuaris, netejar pistes, equip música, tancar cole, no pilotes, cartells desfilada, medalles per 
a les guanyadores I xuxes per a tots/es participants. 

-  
 Trofeus final de curs 
- El proveïdor del curs passat ens presenta una bona proposta. Ens manté el mateix preu del any 

passat per les plaques de 6è. 
- Sílvia ens presenta preu de les copes i trofeus com a altra opció. 
- Restem a l’espera del pressupost sol.licitat per concretar. 

 
 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 

 

Segons la nova normativa cal informar-nos el 26 de març a la reunió que té lloc al ajuntament del Clot 
dels nous horaris per a realitzar festes en llocs públics i en el nostre cas a les escoles. 

Ja és va demanar permís al ajuntament per la festa fins a les 01.00h. 

 

 Altres 
- Imma presenta les propostes dels imflables i de l’actuació musical de la festa de final de curs. 
- Presenta la proposta de la propera sortida familiar “Miners per un dia”. 
- Es demana per part de la junta que les persones que volen formar part del nou ampa contactin amb 

els membres actuals de la junta per concretar tasques i disponibilitat abans de finalitzar el curs. 

 

S’acaba la reunió a les 20.30h. 

  

Propera reunió: a determinar 


