
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 18:40  del 11/11/2018 amb els presents: 

 Sandra 

 Alejandra 

 Yolanda 

 Cristina 

 Jorgina 

 Marc 

 Sara 

 

Ordre del dia 

1. Col·laborar campanya Fundació St. Joan de Deu 

2. Comissió pedagògica 

3. Comissió menjador 

4. Treball Institut Maria Espinal 

5. Sortida Nadal 

6. Regals Nadal 

7. Alumne refugiada 

8. Street dance 

9. Calendari 

10. Modificació full d’inscripció 

11. Felicitació extraescolar anglès 

12. Precs i preguntes 

 Bar
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Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Col·laborar campanya Fundació St. Joan de Deu 

S’ha fet arribar a la junta si l’AMPA estaria disposada a col·laborar amb la Fundació St. Joan de Deu, fent 

la venda de material que la fundació proporciona sense cap cost l’entitat col·laboradora, ja que un cop 

acabada la col·laboració es retorna el material sobrant i tan sols s’ha de fer efectiu aquell que s’hagi 

venut. 

S’aprova col·laborar amb aquesta iniciativa. 

 

2.- Comissió pedagògica 

Es va fer una reunió en la que es va posar en comú el parlat a les reunions del Consorci. 

 Institut de referència, Joan D’Àustria, en el cas de la nostra Escola. 

 Manca de places d’institut a les zones de Poblenou i St. Marti. 

 Des de el consorci recomanen reunions d’escoles de primària per zones i posteriorment 

s’enviaran representants de zones als grups de treball amb el Consorci. 

o En el Cas del Catalònia, compartim zona amb: Bac de Roda, Porxos, La Caixa, ... Amb 

aquells que s’ha pogut contactar tenen bona predisposició a treballar plegats. 

 

3.- Comissió de menjador  

Hi ha pares disposats a col·laborar, s’hauria de contactar amb l’escola per a saber quina mena de 

tasques es poden desenvolupar en aquesta comissió. 

 

4.- Treball Institut Maria Espinal 

Des de l’ institut Maria Espinal han contactat amb l’AMPA per a saber si estem disposats a col·laborar en 

un treball de primer curs que tracta de fer un cens d’entitats del barri. 

Sara s’ofereix a contestar el qüestionari i a contactar amb l’ institut. 

 

5.-  Sortida Nadal 

S’ha de buscar una activitat per a realitzar la sortida de Nadal. En una setmana els diferents membres 

haurien d’aportar les nostres propostes i decidir una. 
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Seria recomanable que l’activitat fons a la pròpia ciutat de Barcelona. 

 

6.- Regals Nadal  

Alejandra, Yolanda i Sandra s’ofereixen per a cercar els possibles regals per a la festa de Nadal. 

 

7.- Alumne refugiada 

Hi ha una alumna refugiada que vol fer patinatge però no disposa de recursos econòmics. Es proposa fer 

una beca per a que aquesta alumna pugui fer l’activitat. 

S’aprova becar aquesta alumna per que pugui realitzar l’activitat. 

Es proposa ampliar a futurs cursos aquesta opció de la beca per a alumnes en situació de vulnerabilitat. 

S’haurà de calcular una dotació econòmica i coordinat aquest programa amb l’escola  

 

8.- Street Dance 

L’activitat de Street Dance no te delegats per a cap dels grups i ara els membres de la junta han de suplir 

aquesta mancança. 

Es proposa i s’aprova oferir als pares l’opció de que sortí un delegat o en cas contrari s’haurà de 

incrementar la quota de l’activitat en uns 3€ per tal de poder contractar un monitor exclusivament per a 

fer les tasques de delegat de l’activitat. 

 

9.- Calendari 

S’aproven les properes dates de tallers i festes: 

 27/11 Taller de l’Escola de Pares, tema pendent, obert a tot l’alumnat. 

 4/12 Taller de l’Escola de Pares, tema guarniments de Nadal, sols per a l’alumnat de P3. 

 10/12  Taller de l’Escola de Pares, tema gal·letes, obert a tot l’alumnat. 

 13/12  Taller de l’Escola de Pares, tema gal·letes, obert a tot l’alumnat. 

 27/12  Festa de Nadal AMPA, sols per a socis de l’AMPA. 

 

10.- Modificació full d’inscripció 
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S’aproven modificar el full d’inscripció per que inclogui la data d’entrada i el text:  

“Les inscripcions es tramitaran per ordre d’entrada a L’AMPA, recordem que les places de les activitats 

son limitades.” 

 

11.- Felicitació extraescolar d’anglès 

S’han rebut felicitacions per part dels pares que tenen fills a l’activitat extraescolar d’anglès. 

 

11.- Precs i preguntes 

 Bar; es posa en coneixement de la junta que en la darrera festa de Halloween, s’han trobat a 

faltar 24,83€, més tota la recaptació que es pogués fer durant la festa. S’arriba a la conclusió 

que algú va aprofitar un moment en que la caixa va estar desatesa per a sostreure els diners, ja 

que la caixa estava trencada i no tancava correctament. Es recomana comprar una nova caixa 

per al bar. 

 

S’acaba la reunió a les 20:10h. 
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Annex acta reunió 

No hi ha annexes 

 

Presidenta  Secretari 

Sandra Aguilar Ferrer Marc Garcia i Serrat 

 


