
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 18:45  del 13/12/2015 amb els presents: 

 Imma 

 Silvia 

 Sandra 

 Raquel 

 Marisol 

 Carmen 

 Marc 

 Jesús 

 Victor 

 

Ordre del dia 

1. Patinatge 

2. Web 

3. Beques 

4. Festa nadal 

5. Precs i preguntes 
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Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Patinatge 

Carmen exposa una sèrie de punts que afecten al patinatge 

1. que el CEEB vol fer l’interescolar el 12/03/16 de 9 a 14 hores. Implica tenir a punt 

a. Bar 

b. Música 

c. Permisos 

d. Trofeus 

2. Imma l’entrenadora marxa i es necessita un substitut, hi ha l’opció de tenir un campió d’europa, 
es te que veure les condicions que demana per a ser l’entrenador. 

3. Campeonat clubs costa 2 euros per inscripció i l’organitza Acció Sant Marti. Es demana de 
retrasar al més de abril o maig per no coiincidir amb l’interescolar. 

a. Silvia, recomana abril ja que maig es més complicat per finals de curs i demes. 

 

2.- Web 

Es tornen a repetir el problemes de conectivitat deguts a errors de MiValia. 

1. Es farà un seguiment fins a final de curs per evaluar la qualitat del servei. 

2. Per ara ens quedem sense formularis, s’estudiarà la possibilitat de tenir-lo’s a l’estiu. 

 

3.- Beques 

Es va comunicar els resultats als pares fa 1 més, l’ajut arriba en diferents plaços i dates. 

1. Desembre/gener 40% 

2. Febrer/març 40% 

3. Juliol 20% 

S’aniran girant els rebuts igual fins que es rebi l’ajut. Un cop rebuts els diners de l’ajut es deixaran de 
girar rebuts per l’import rebut. 
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4.- Festa nadal 

Es fa una relació de la situació actual. 

1. Ja tenim les joguines. 

2. Falten regals per els ex-alumnes. 

3. Dijous es tenen que passar els cables de llum necessaris. 

4. Imma exposa el planing definitiu de la festa. 

5. Es te que comprar el necessari per el pica-pica final amb els col·laboradors. 

Hi ha un problema amb els nens de tenis taula, ja que el mateix dia tenen un campionat. Es mirar de que 
siguin els primers a recollir el regal i puguin marxar per arribar al campionat. 

Es proposa enviar un informe diari via whattsapp de com marxa l’organització de la festa. 

 

5.- Precs i preguntes 

S’ha fet un sondeix entre els nens de sisè i els agradaria rebre les plaques que es rebien i no el rellotge 
com es va fer el curs pasat. 

Es fa notar que la comissió de festes esta assumint tasques que fins ara feia la imma pero son poques 
s’hauria d’intentar captar gent. 

 

 

S’acaba la reunió a les 20,00h. 
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Annex acta reunió 

No hi ha annexos. 

 

Imma Rodriguez (Presidenta)     Marc Garcia (Secretari) 


