
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 17:00  del 19/09/2014 amb els presents: 

 Imma 

 Silvia 

 Sandra 

 Raquel 

 Marisol 

 Carmen 

 Marc 

 Jesús 

 

Ordre del dia 

1. Valoracions curs 2013-14 

2. Inscripcions GesAmpa 

3. Organització activitats 

4. Portes Obertes 

5. Benvinguts P3 

6. Precs i preguntes 
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Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Valoracions curs 2013-14 

S’adjunta relació de valoracions recollides a traves de formulari web. 

 

2.- Inscripcions GesAmpa 

Les inscripcions van a bon ritme i s’estan introduint conforme es reben. S’encarreguen Silvia, Raquel i 
Sandra. 

Totes les inscripcions tenen que anar acompanyades del formulari SEPA. 

 

3.- Organització activitats 

Les activitats arrenquen el dia 1 d’octubre, hi haurà membres de la Junta a l’inici de totes les activitats. 
Els primer dia es permet que es puguin provar les activitats. 

No es poden publicar llistes amb noms i cognoms dels nens per cap mitja, s’acorda que es farà públic 
l’activitat amb el número d’inscrits i el dia d’inici. 

Es fa pales que els delegats han de signar el document de responsabilitat a la recepció de les claus. Els 
coordinadors d’activitats (Carmen, Marisol, Jesus) s’encarreguen de recollir els documents de recepció 
de les claus. 

Es te que apuntar l’escola al CEEB, s’encarrega de la tasca Jesus. 

Es planteja exposar als pares de patinatge que existeix un segon nivell de patinatge dins el CEEB, els 
costos d’aquest nivell aniria a càrrec dels pares de patinatge interessats. Al mateix temps es comenta 
que s’hauria de organitzar competicions a nivell de club de patinatge cobrant inscripció i diferenciar-les 
de les competicions a nivell de escola. 

Es comenta als coordinadors d’activitats que els delegats han de disposar de  diners per a les despeses 
corrents com arbits,  ... 

 

4.- Portes obertes 

Es demana qui pot estar els dies de jornades de portes obertes, l’assistència de membres de la junta a 
les jornades esta assegurada. 

Es faran el 22 i el 26 de setembre i seran de: Vull ser esportista, Futbol Sala, Street Dance el 22 i de 
Escola de basquet, Escacs i Tennis taula el 26. 
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Al llarg de l setmana es promocionaran aquestes portes obertes, així com altres activitats que no tenen 
portes obertes. 

S’ha demanat a la gent de Kids brain que estiguin presents per tal de fer alguna mena de presentació de 
l’activitat. 

 

5.- Benvinguts P3 

S’està confeccionant el cartell de la festa de benvinguda. Es muntarà una petita ludoteca igual que l’any 
passat i no es donarà berenar. 

Es te que procurar que el dia de la festa de benvinguda els membres de l’Ampa estiguin presents a la 
festa per tal de donar una bona imatge. S’haurà d’anar amb la samarreta taronja amb l’escut. 

Es disposarà de butlletins per a repartir entre els pares per a que puguin saber quina mena d’activitats 
es fan a l’Ampa. 

 

6.- Precs i preguntes 

Es tractarà de millorar el format de la web, com ara afegir: 

 Canal de noticies  

 Reestructurar l’imatge 

 Canal de YouTube 

 Fer la web interactiva 

 Imma demana que els membres de la junta ajudin a dinamitzar el grup de Facebook. 

Contactar amb Vinci per que no apaguin el commutador de l’Ampa, ja que tenim la nevera i es 
descongela i es fa malbé el gel. 

Desde la direcció de l’escola s’ha demanat a l’Ampa si hi pot haver una representació de la mateixa a les 
reunions de nivell. S’acorda que si que si estarà present pero tan sols de forma presencial i tan sols en el 
cas que hi hagin dubtes sobres aspectes directament gestionats per l’Ampa i en cas que per part dels 
moderadors de la reunió estiguin d’acord es donaran les respostes oportunes. 

 

S’acaba la reunió a les 19,00h. 
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Annex acta reunió 
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Imma Rodriguez (Presidenta entrant)     Marc Garcia (Secretari entrant) 


