
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 18:30  del 22/09/2017 amb els presents: 

 Begoña 

 Carmen 

 Jesús 

 Marc 

 Marisol 

 Mireia 

 Sandra 

 Raquel 

 

Ordre del dia 

1. Tancament curs 2016/17 

2. Quota cinema 

3. Quota basquet competició 

4. Calendari festes 

5. Festes “Benvinguts P3” i “Halloween” 

6. Samarretes 

7. Inici curs 2017/18 

8. Data assemblea 

9. Precs i preguntes 
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Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Tancament curs 2016/17 

Veure annex amb els comptes a la data actual. Els comptes es tanquen de forma anual amb el que a 
l’assemblea el que es podrà informar serà d’una aproximació. 

Els deutes en quotes pendents de reclamar anteriors a inici de curs de 2016/17 es donen per perduts. 

Es parlarà més endavant de invertir el saldo positiu, cas que n’hi hagi, més endavant. 

 

2.- Quota cinema  

Francina ha fet arribar a l’AMPA si es possible que l’activitat es faci els divendres a la tarda. Es tractarà 
de mantenir l’horari actual. 

La pujada de la quota de cinema es deu a que s’hauria de cobrir la quota del delegat. 

 

3.- Quota basquet competició 

Alisos cobra 14€ per nen a l’activitat en cas que es faci competició cobra 23€. 

Si l’activitat ha de tenir competició, s’hauria de plantejar als pares assumir aquest sobre cost i pujar 
l’activitat a 30€. 

Aquesta opció tan sols es pot plantejar amb la opció de 2 dies. 

 

4.-  Calendari festes  

29/09/17 Benvinguts P3 

27/10/17 Halloween 

22/12/17 Nadal 

10/02/18 Carnestoltes 

1-3/06/18 Finals de curs 

16/06/18 Festa Taronja 

16/06/18 Sopar de germanor 
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5.-  Festes “Benvinguts P3” i “Halloween”  

Tot es apunt per la festa “Benvinguts P3”. Serà el proper 29/09 de 17:00 a 18:00. 

La temàtica de la festa de Halloween d’aquest any canvia a celebrar la festa del “Día de los muertos”. 
Serà el proer 27/10. 

 

6.- Samarretes 

Hi ha problemes amb l’empresa contractada però en asseguren que les samarretes es podran tenir cap a 
finals d’octubre (20/10). 

Es tractarà de que ens compensin d’alguna manera per el retard. 

Tot i això es mirarà de canviar de proveïdor per la manca de seriositat de l’actual. 

 

7.- Inici curs 2017/18 

S’estableix els següents criteris per a indicar les baixes d’activitat: 

 Comunicar abans del dia 20 del mes anterior a la baixa. 

Aquest criteri està indicat en el full d’inscripció i s’hauria d’aplicar també per els canvis d’activitat. 

En el full d’inscripció també s’ha notificat que les comunicacions de l’AMPA es faran a través de Twitter i 
Grups de WhattsApp de les activitats. 

 

8.- Data assemblea 

La data de l’assemblea serà el 25/10/2017 a les 18:15. 

El punts provisionals de l’ordre del dia són: 

1. Lectura i aprovació de l’acte anterior 

2. Resum valoració activitats curs 2016/17 

3. Balanç d’ingressos i despeses curs 2016/17 (provisional ja que el tancament es per any natural) 

4. Elecció nova Junta Directiva 

5. Previsió de despeses curs 2017/18 

6. Activitats extraescolars curs 2017/18 

7. Proposta activitats curs 2017/18 
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8. Proposta activitats per a l’Escola de pares i mares 

9. Entrada de nous membres a la junta 

10. Precs i preguntes 

 

9.- Precs i preguntes 

Sandra exposa que els membres de la junta que no tinguin fills en activitats, tinguin la gratuïtat de la 
quota de soci. S’accepta la proposta. 

Marc exposa la possibilitat de fer la junta més transparent penjant les actes de la junta i de les 
assemblees al web de l’AMPA. S’accepta la proposta. 

Sandra exposa la possibilitat de mirar un canvi en l’assegurança contractada, ara es de tipus nominatiu i 
es molt difícil de gestionar, es demana que passi a ser per volum d’associats. S’accepta la proposta. 

Marisol exposa la necessitat que la farmaciola sigui més accessible als delegats i es proposa posar-la en 
el quarto de material exterior annex al despatx de l’AMPA, també hauria de tenir els papers de les 
assegurances. S’accepta la proposta. 

S’estableix com a horari d’atenció als associats els dijous de 17:00 a 19:00. 

Sandra exposa la necessitat que els membres de la comissió de festes tinguin copies de les claus del 
despatx i el magatzem intern de l’AMPA per a poder accedir i fer les reunions i tenir accés al material. 
S’apropa la proposta. 

 

 

 

 

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

Resum estat de comptes 

 

 

Presidenta  Secretari 

María Soledad García Muñoz Marc Garcia Serrat 

 


