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Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 17 de Setembre de 2014 

  
Assistents:  Toni Cotes, Nathalie Charpentier, Rebeca Lalinde, Maribel Garcia, Anna Urreta, Robert Castaño, 

Montse Mancera, Maria Jesús Berge, Albert Gomez, Neus Pujades, Nuria Espinasa, Marivi Sahuquillo, Josep 

Lluís, Saida Roldán. 

 

Ordre del dia 

 

1. Situació econòmica:  
 

Ja està creat nou compte al Banc Sabadell a 17-09-2014 hi ha un saldo de 6.524 € (BBVA) y 2.XXX € (Sabadell). 

De moment n’hi ha un total de 157 famílies donades d’alta i en uns dies es farà el canvi de diners. 

Ja va arribar, a l’estiu, la subvenció de l’Ajuntament i per la propera reunió treballarem las partides a invertir. 

 

 

2. Components de les diferents Comissions curs 14-15 
 

Es proposa fer un mail a tots el socis amb un “Apuntat a les Comissions” 

Comprar safates per deixar correspondència i missatges a la oficina per a cada comissió. 

 

2.1 Comissió Comunicació: 

 

Obrirà compte al Facebook i a Twitter 

 

La Festa programada el 26 de setembre s’aplaça al 03/octubre per poder organitzar l’esdeveniment. El programa 

constarà de: 

 

- Projecció vídeo Ampa 

- Presentació Targeta de soci amb descomptes als comerços voluntaris 

- Extraescolars 

- Fotos dels Delegats de Curs 

- Roba esportiva per donar sortida a l’estoc 

- Es repartirà pa amb xocolata 

 

El Toni demanarà a la Montse Fuster si pot fer una petita intervenció. 

 

2.2 Comissió de Festes: 

 

Les festes habituals que tenim a l’Escola són: 

 

Castanyada (hi ha un pare que normalment escalfa les castanyes, se li consultarà si aquest any pot fer-ho també) 

Nadal 

Carnaval 

Sant Jordi 

Fi de curs. 

 

2.3 Comissió Extraescolars: 

 

Musica sí es farà 

Guitarra, hip-hop, arts marcials: no 
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Angles hi ha 15 nens per grup de dilluns i es farà un de 7 i un altre de 8, confirmat amb la Cambridge. 

Dibuix: només hi ha 2 nens però el Jordi vindria igualment.. 

 

El 24/setembre a ales 16:45 h. es farà presentació de les diferents activitats a la sala polivalent de l’ Escola, en Toni 

parlarà amb la Montse Fuster. 

Primerament en Robert farà una breu descripció i resum de l’estat de les activitats, la Saida informarà sobre 

l’assegurança i després es deixarà temps per que els monitors puguin a cada grup de pares fer una exposició de cada 

activitat 

S’informarà a les famílies de la circular rebuda de la FAPAC sobre la necessitat i obligatorietat de contractar 

assegurança en cas d’accident pels alumnes. El cost de 3,5 (activitat no esportiva) o 4,5 € (activitat esportiva) es passarà 

amb el primer rebut d’Octubre, és un pagament únic per alumne, no per activitat. 

 

2.4 Comissió de Roba: 

 

Comença ja la distribució de roba. 

 

2.5 Comissió de Biblioteca: 

 

Es necessitaran reforços ja que requereix de moltes hores de dedicació. 

 

2.6 Comissió web: 

 

Es penjarà l’Organigrama amb els components de les diferents Comissions. 

 

2.7 Comissió menjador: 

 

En els pròxims dies es compraran els bols pels postres. 

 

2.8 Comissió Llibres: 

 

Bona acollida als horaris, organització de la distribució de llibres, encara que falten molts exemplars per arribar que 

s’estan encarregant i reclamant a les editorials corresponents. 

 

3. Delegats de classe curs 14-15 

 

Es mantindran els mateixos que el curs passat si no n’hi ha avís de baixa i en principi només s’han de buscar els de P3 

 

4. Convocatòria plaça administrativa Ampa 

 

Es prepararà convocatòria per cobrir la plaça administrativa per la contractació de 1/Gener a 31/ Desembre de 2015. I 

es comunicarà el dia de l’Assemblea. 

 

5. Activitats extraescolars 

 

Tractat en el punt 2.3 d’aquesta acta. 

 

6. Festa “Apunta’t a l’Ampa” del 26 de setembre 

 

Tractat en el punt 2.1 d’aquesta acta. 

 

7. Torn obert (precs i preguntes). 
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La Nieves Castro no està avui però se sap que ja està fent les consultes de loteria que portaran entre ella y la Marivi 

Sahuquillo. 

 

La reunió acaba a les 22:25 h. 

 

EL PRESIDENT       LA SECRETÀRIA  


