
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 18:30  del 12/09/2018 amb els presents: 

 Sandra 

 Alejandra 

 Jorgina 

 Yolanda 

 Cristina 

 Jesús 

 Marc 

 Sara 

 

Ordre del dia 

1. Nous vocals Junta 

2. LOPD 

3. Nova app gestió 

4. Beques 

5. Portes obertes 

6. Quotes 

7. Horari despatx 

8. Festa benvinguda P3 

9. Assemblea ordinària 

10. Consell escolar 

11. Precs i preguntes 
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Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Nous Vocals Junta 

Entren com a nous vocals de la Junta pendents de ratificació per part de l’Assemblea ordinària de socis: 

 Cristina Carboneras 

 Yolanda Martin 

 Jorgina Llor 

 Sara Riera 

 

2.- LOPD 

Es contractarà un bufet d’advocats per a gestionar tot el referent a protecció de dades. El cost 

aproximat serà d’uns 40€ anuals. 

 

3.- Nova app gestió  

Es decideix no renovar la llicencia de Gesampa i contractar una llicencia de una app online. Compleix els 

requeriments de protecció de dades i es recomanada per el CEEB. Te un cost de llicencia de 150€ anuals. 

 

4.- Beques 

No s’ha rebut el segon pagament de les beques del curs 2017-18. L’activitat de basquet a cobrat per que 

Alisos va avançar els diners en previsió de l’ingrés de l’ajuntament. 

Vist el cas del curs passat, s’acorda no fer efectiu als socis el import de les beques fins a rebre el segon 

pagament. 

Els formularis per a les beques d’aquest curs ja el te disponible tan Alisos com  Acció. Per a poder 

entregar el formulari de beca cal que s’hagi fet efectiu el pagament de la quota de soci i que s’hagi 

entregat el full d’inscripció a l’activitat degudament complimentat. 

 

5.-  Portes obertes  

Les jornades de portes obertes de les activitats seran: 

 17/09 i 26/09 de 17:00 a 18:00  Basquet i Futbol (Sandra) 

 18/09 de 17:00 a 18:00   Street (Yolanda) 
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 20/09 de 17:00 a 18:00    Tecnologia creativa, Còmic i Jumping Clay (Jorgina) 

 21/09 de 12:30 a 13:30   Tennis Taula (Alejandra) 

 Pendent data    Reunió patinatje 

 

6.-  Quotes  

La quota de basquet i futbol amb competició han tingut una pujada degut a que els proveïdors han 

reflectit una pujada, ja que els costos d’arbit i demes han augmentat i no arribaven a cobrir despeses. 

 

7.- Horari despatx 

S’estableix com a horari d’atenció de dilluns a dijous de 16:45 a 17:30. 

 

8.- Festa benvinguda P3 

Dia 28/09 de 17:00 a 18:00. Inflables reservats. 

Es donarà berenar 

 Aigües 

 Sucs 

 Pastes Dori-Dori 

 Pastes sense al·lèrgens 

 

9.- Assemblea ordinària 

S’acorda com a data de l’assemblea ordinària el proper 25/09, en primera convocatòria a les 18:00 i 

segona convocatòria a les 18:15. 

 

10.- Consell escolar 

S’acorda que el representant de l’Ampa per el curs 2018-19 serà Cristina. 

Es demanà traslladar al Consell escolar, la petició de canvi d’horaris de les festes escolar, de matí a tarda 

per a facilitar l’assistència del pares a les mateixes. 
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11.- 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 annexes 

 

Presidenta  Secretari 

María Soledad García Muñoz Marc Garcia Serrat 

 


