
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 17:10  del 21/04/2017 amb els presents: 

 Begoña 

 Carmen 

 Jesús 

 Marc 

 Marisol 

 Sandra 

 Raquel 

 

Ordre del dia 

1. Dimissió Victor 

2. Regal final de curs 6è 

3. Color samarretes final de curs 

4. Regal activitats final de curs 

5. Horaris finals de curs 

6. Pressupost dj, samarretes e inflables final de curs 

7. Cadires i taules final de curs 

8. Permisos final de curs 

9. Canvis horaris activitats 2017/18 

10. Canvi  assegurança curs 2017/18 

11. Precs i preguntes 
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Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Dimissió Victor 

S’accepta la renuncia de Victor com a vocal la junta de l’AMPA. Veure adjunt. 

 

2.- Regal final de curs 6è  

Finalment s’aprova que el regal per els alumnes de sisè serè un ChromeCast. 

Es te que repasar la llista d’alumnes, d’això s’encarreguen Carmen i Mireia. 

 

3.- Color samarretes final de curs  

El color de les samarretes per aquest curs 2016/17 serà el negre i per el setembre del proper curs serà el 
blau. 

El pres per aquest curs es rebaixa, el darrer curs es va pagar 4.72€ per samarreta i aquest curs es cost es 
de 4€. 

Es tenen que repasar les llistes d’alumnes, d’això s’encarrega Jesus . Amb les llistes d’aquest curs es farà 
una aproximació per a les samarretes del proper curs. 

 

4.-Regal activitats final de curs  

Les copes necessaries per a futbol es sol·licitaran a la Diputació de Barcelona. Begoña s’encarrega dels 
tramits. 

Carmen s’encarrega de buscar les medalles personalitzades per a les diferents activitats, es demana que 
aquests el simbol de l’activitat no sigui una enganxina degut a la mala qualitat que varen presentar 
algunes de medalles de l’any passat. 

Sembla que hi ha pressupost per a donar una bossa, Jesus demanarà pressupost de la bossa. 

 

5.-Horaris final de curs  

Hi ha uns canvis en els horaris ja que el mateix dia que es volia fer el final de futbol el darrer dia de 
competició. 

26/05 17:00 Escacs, Còmic, Jumping (gimnàs, porxos) 

26/05 18:00 Tenis taula (gimnàs) 
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28/05 09:00 Basquet (pistes) 

28/05 09:30 Vull ser esportista (pistes) 

28/05 10:30 Futbol (pistes) 

28/05 11:00 Street dance (gimnàs) 

28/05 17:00 Karate (pistes) 

28/05 18:00 Patinatge (pistes) 

Pendent  Cinema, Piscina 

 

La distribució de membres de la junta es la següent: 

   

26/05 Tarda Marisol, Marc, Carmen, Begoña, Jesus 

28/05 Mati Pendent confirmar 

28/05 Tarda Marisol, Marc, Sandra, Carmen, Begoña,  Jesus 

Pendent  Cinema, Piscina 

 

6.- Pressupost dj, samarretes e inflables final de curs 

S’acepten els presupostos: 

 DJ amb animador final de curs 2016/17    650€ + iva 

 Inflables final de curs 2016/17 + inici P3 2017/18  2350 + iva 

 Samarretes curs 2016/17 i 2017/18    2028€ + iva 

 

7.- Cadires i taules final de curs 

El presupostos son: 

 Taules i cadires   1100€ (Sandra, s’encarrega de fer la reserva) 

 Tarima    300€  (Sandra, s’encarrega de fer la reserva) 

 Seguretat   200€ (Marisol, s’encarrega de contactar amb el vigilant) 

 Bar i aperitius activitats  400€ (Marc, s’encarrega de les compres) 
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8.- Permisos final de curs 

S’han d’ajustar els horaris a la nova distribució i presentar per obtenir l’assebentat. Begoña s’encarrega 
de presentar la documentació. 

 

9.- Canvis horaris activitat 2017/18 

Vull ser esportista no s’oferirà ja que la monitora no segueix i l’activitat no es rendible. 

S’afegirà a l’oferta robòtica.. 

Còmic es canvia a la tarda. 

L’hora d’inici de Street Dance, Còmic y Jumping Clay serà les 16:30. 

 

10.-Canvi assegurança curs 2017/18 

Es canviarà l’assegurança, deixant la de la FAPAC, per una no nominativa que inclogui les hores lectives. 
Marisol s’encarrega de contactar amb Acció Sant Marti que ja treballa amb un tipus d’assegurança 
d’aquest estil, per tal que el corredor en faci un pressupost.. 

 

9.- Precs i preguntes 

Begoña exposa que l’Escola de pares te previst un taller amb els Castellers de Barcelona. S’oferiran dues 
dates per a fer els tallers: 

 26/04 i 03/05 de 18;00 a 19/15 

Es farà al gimnàs, el nombre màxim d’asistents es de 25 persones, cas de ser necessari es pot programar 
una tercera reunió. 

Marisol comenta la necessitat que cinema sigui tan sols per a alumnes de 5è i 6è, es molt dificil que els 
petits es concentrin en l’actiivitat. 

 

 

 

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

Carta dimissió Victor 

 

 

Presidenta  Secretari 

María Soledad García Muñoz Marc Garcia Serrat 

 


