
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 18:00  del 12/06/2015 amb els presents: 

 Imma 

 Silvia 

 Sandra 

 Raquel 

 Marisol 

 Carmen 

 Marc 

 Jesús 

 

Ordre del dia 

1. Valoració activitats 

2. Subvencions 

3. Horaris activitats 2.016/17 

4. Festa i Sopar de Germanor 

5. Memòria curs escolar 

6. Precs i preguntes 
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Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Valoració activitats 

Guitarra: Tot OK. Va resultar més llarg del previst 

Escacs: Tot OK. S’ha d’evitar solapar horaris de festivals de diferents activitats. 

Sing, dance, play: Tot OK. 

Karate: Tot OK. Fer diumenge al mati sense coincidir amb patinatge. Fer un festival addicional al llarg del 
curs. 

Street dance: Tot OK. 

Tennis taula: Tot OK. 

Futbol sala: Tot OK. L’activitat acusa una manca de compromís per part dels pares i l’entrenador. 

Patinatge: Tot OK. Queixa puntual d’un pare per mala organització. Es queixen de haver deixat entrar a 
mares d’alguns grups per a pentinar a les patinadores i d’altres no. Es demana que els llistats de les 
actuacions siguin clars i complerts per facilitar la feina de presentar. Es demana que es tingui en compte 
guardar algunes cadires per a la gent gran. S’haurien d’haver disposat més taules per el berenar son 
moltes patinadores i mancava espai. 

Escola de basquet: Tot OK. 

Vull ser esportista: Tot OK. 

Piscina: Tot OK. 

En general: 

 Les medalles eren de mala qualitat. 

 Es demana valorar la possibilitat de fer plaques o figures representatives de l’activitat com 
d’altres anys. 

 

2.- Subvencions 

Es remarca que es una subvenció personal per a cada nen. 

La gestió de la documentació per a la sol·licitud es a través de l’AMPA i la gestió de la devolució dels 
diners es a través d’acció Sant Marti. Es remarcarà molt que l’AMPA girarà els rebuts corresponents i 
Acció farà el reemborsament dels diners. 

S’ha d’avançar el període d’inscripcions per a poder fer les sol·licituds de subvenció. 
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Es torna a remarcar que per a que les inscripcions siguin validades han d’anar acompanyades del 
justificant d’ingrés de la quota de soci, assegurança e import del primer rebut de l’activitat. 

 

3.- Horaris activitats 

Les franges d’edat per a les activitats queden de la següent manera: 

 Vull ser esportista: P3 a 1er. 

 Karate: P4 a 6e. 

 Futbol sala: P4 a 6e. 

 Escola de basquet: P2 a 2on. 

 Sing, dance, play:  

o Grup 1:P4 a P5. 

o Grup 2: 1er a 2on. 

 Street dance: P5 a 6e. 

 Patinatge: P5 a 6e. 

 Piscina: 2on a 6e. 

 Escacs: Passa a dependre de l’Escola. 

 Guitarra: 2on a 6e. 

 Tenis taula: 3e a 6e. 

 Escola cinema: 

o Iniciació: 3e a 4rt. 

o Basic: 5e a 6e. 

o Avançat: 6e (necessari haver fet el basic). 

Els preus s’incrementen lleugerament: 

 Activitat 1 dia: 16 euros. 

 Activitat 2 dies: 20 euros. 

 Cinema: 23 euros. 

 Karate: 27 euros. 
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 Tenis taula: ?? euros. 

Noves activitats: 

 Jumping play:  

o P5 a 6e.  

o 25 euros. 

 Il·lustració còmic: 

o 3e a 6e. 

o 25 euros. 

 Esgrima: 

o P5 a 6e. 

o 20 euros. 

Horaris activitats en general queden igual a excepció de: 

 Escola de basquet: Pasa a dilluns i dimecres 

 Karate: estudiar la possibilitat de fer 2 dies. 

 

4.- Festa taronja i Sopar germanor 

Tasques per el divendres: 

 Omplir les neveres. 

 Posar un cancamo per a el photocall a la paret del costat del bar. 

Hores convocatòria AMPA: 

 Dissabte a les 08:00 per a la Festa Taronja. 

 Dissabte a les 18:00 per al Sopar de Germanor. 

 

5.- Memòria curs escolar 

Es té que entregar al Consell Escolar  el proper 29 de juny. 
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6.- Precs i preguntes 

Es convoca nova reunió de la Junta el 3 de juliol per al tancament del curs. 

 

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) 


