
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 17:00  del 27/03/2015 amb els presents: 

• Imma 

• Silvia 

• Sandra 

• Raquel 

• Marisol 

• Carmen 

• Marc 

• Jesús 

 

Ordre del dia 

1. Rellotge sisé 

2. Finals curs 

3. Trofeus, samarretes i bosses 

4. Permisos 

5. Beques esports 

6. Gala cinema 

7. St. Jordi 

8. Comissió festes 

9. Proper any 

10. Precs i preguntes 

 



  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Rellotge sisé 

El preu del rellotge es de 36 euros al que cal afegir el marcatge. 

S’hauria de tenir una alternativa ja que es difícil poder marcar en els rellotges al ser de plàstic. 

 

2.- Finals de curs 

Es fa un repàs per a saber si esta confirmada l’assistència de monitors i responsables de les activitats  els 

dies dels finals de curs: 

• Street dance, Es pot fer, però sense la monitora, ens ha proposat fer l’actuació el darrer dia 

d’activitat amb ella i el dia del festival amb els delegats. No es creu que es tingui que fer 

l’actuació el darrer dia d’activitat i es proposa que tan sols es faci el dia del festival encara 

que tingui que ser tan sols amb els delegats. 

• Patinatge: Es pot fer. 

• Basquet: Es pot fer. 

• Futbol: Es pot fer. 

• Tennis taula: es pot fer. 

• Escacs: Es pot fer. 

• Guitarra: Pendent de confirmar. 

• Piscina: No hi ha festival, s’entreguen les samarretes i medalles, el darrer dia d’activitat a les 

instal·lacions de Bac de Roda. 

• Karate: Esta pendent de confirmar. 

• Vull ser esportista: Esta pendent de confirmar. 

Futbol:  

• es tenen que buscar equips per els triangulars amb dues categories. 

Tennis taula:  

• Hi ha una escola convidada. 

• Una de les taules esta trencada, Juanma tractarà de arreglar-la. 

• S’hauria de parlar amb Juanma per si fan falta taules del CEEB per el final de curs. 
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Horaris definitius: 

• Divendres 5/6 – Tarda 

o 17:00 – Escacs 

o 17:30 – Tennis Taula 

• Dissabte 6/6 – Mati 

o 09:00 – Futbol 

o 11:00 – Vull ser esportista 

o 11:00 – Basquet 

• Dissabte 6/6 – Tarda 

o 17:00 – Play School 

o 17:00 – Guitarra 

o 18:30 – Street Dance 

• Diumenge 7/6 – Tarda 

o 16:00 – Karate 

o 17:00 – Patinatge 

 

3.- Trofeus, samarretes i bosses 

Trofeus: Per futbol son necessaris trofeus per a 2 categories, per a tennis taula son necessaris trofeus 

per a 3 categories i probablement 1 categoria femenina, per a basquet 1 categoria. 

S’hauran de tenir en compte les medalles per als convidats en total unes 100 medalles. 48 per a futbol, 

30 per a tennis taula i 16 per a basquet. 

Samarretes: es comparen els diferents models i talles i es determina les talles per a cada grup d’edat. 

• Talla 4-5: P3, P4 i P5 

• Talla 6-8: 1er i 2on 

• Talla 10-12: 3er i 4art 

• Talla 14-16: 4art, 5é i 6é 
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4.- Permisos 

Es tenen que tramitar els permisos per: 

• Finals de curs. 

• Festa taronja. 

• Sopar germanor. 

 

5.- Beques esports 

Son homologades a través d’Acció Sant Marti. Es tracta de beques individuals i les han de tramitar els 

pares. La beca la rebrà Acció i la de fer arribar al nen becat. 

Al més de maig es farà una reunió informativa per part d’Acció a la que acudirà una persona de l’AMPA. 

 

6.- Gala cinema 

El proper 9 d’abril acaba l’activitat de Cinema i el 22 es farà un passi de la pel·lícula resultant de 

l’activitat. El passi es per els nens participants i familiars. El passi es farà a la biblioteca, es te que parlar 

amb l’escola per a poder disposar de l’espai. 

Es podria estudiar un passi obert en divendres. 

 

7.- Sant Jordi 

L’escola demana la col·laboració de pares i mares per a la parada de llibres del dia de Sant Jordi, l’horari 

es de 9 a 13:30 i de 15 a 17:00. Es farà corre la veu entre la gent per tal de veure si es pot trobar algú 

que vulgui col·laborar. 

 

8.- Comissió de festes 

S’hauria de fer una reunió de la comissió desprès de Setmana Santa per a començar a preparar la 

Castanyada del proper curs. 

 

9.- Proper any 

S’hauria de buscar una alternativa al Gesampa que segueix donant problemes. S’ha d’establir una copia 

mensual del Gesampa, s’estableix el dia 5 de cada més per a fer la copia. 
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10.- Precs i preguntes 

No hi ha precs i preguntes. 

  

S’acaba la reunió a les 20,30h. 
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Annex acta reunió 

No hi ha annexos. 

 

 

 

Imma Rodriguez (Presidenta)     Marc Garcia (Secretari) 


