ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA
3 de setembre de 2019
Asistents:
Jose Rocha- President
Carmen Díaz – Tresorera,
Marta Vergés- Vicepresidenta
Verònica Platas- Secretària
Cristina López – Vocal
Briseida Soler- Vocal
Neus Ruiz- Vocal
Eva Serra- Vocal
Marta Latorre- Vocal
S’excusen: Albert Pendon- Vocal , Carmen Martín- Vocal, Marina Pérez- Vocal

Amb el següent ordre del dia:
1. 3x3 bàsquet
2. Dates esdeveniments
3. Relació comunicació amb Delegats
4. Assemblea general & extraordinària
5. Reunió rebuda P3
6. Comissió de la Betrac- Batucada
7. Quotes 2019/2020
8. Viatge 4rt ESO
9. Extraescolars
10. Propera reunió
11. Precs i preguntes.

1. 3x3 bàsquet
Es comenta que la data inicial prevista per poder fer el 3x3 de bàsquet, ja hi haurà
activa la lliga de bàsquet. Es valora que aquest any amb les Olimpíades hi haurà prou
activitats i es s’acorda anular per aquest any tant el 3x3 de bàsquet, com el torneig de
Ping-Pong

2. Dates esdeveniments
-

Nadales – 12/12/2019 penjar Nadales + 13/12/2019 Jornada de portes obertes.
Festa Primavera- 28/03/2020
Sortida anual- 26/04/2020
Olimpíades- 13/06/2020
Festúlia- 20/06/2020 (Es contemplarà la opció de fer els inflables al Sant Josep)

3. Relació comunicació amb Delegats
S’aprova que la interlocució via delegats es mantingui amb la Montse.
Durant la reunió de P3 es comentarà que caldrà recollir el contacte d’un delegat per poder-lo afegir al
grup.

4. Assemblea general & extraordinària
El 22/10/2019 es realitzarà l’assemblea general 20:00h & extraordinària 19:30h
L’1/10/2019 caldrà fer la convocatòria.
Caldrà informar de la necessitat de renovar 1 càrrec de la junta, i obrir candidatura. El President
manifesta la seva intenció de continuar com a President.
L’Ordre del dia per l’assemblea extraordinària serà:
1. Presentació de modificacions i aprovació dels nous estatuts.
L’Ordre del dia per l’assemblea general serà:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de l’última Assemblea Ordinària.
Informació de l’estat de comptes i aprovació comptable any 2019-2020.
Aprovació pressupost curs 2019-2020.
Informació de les dates sobre els esdeveniments 2019-2020 que patrocina i organitza l’AMPA
Olimpíades 2020
Elecció de nous càrrecs de la Junta d’AMPA
Torn obert de precs i preguntes.

S’acorda incorporar com a criteri que per ser membre de la junta, amb càrrec de
President, Vice-President, Secretari o Tresorer, com a mínim caldrà formar part de
l’AMPA almenys 2 anys per poder realitzar les seves funcions amb el màxim de
coneixement possible.

5. Reunió rebuda P3
El día 20/09/2019 de 17:00-18:00h es realitzarà la benvinguda als pares de P3.
Se’ls informarà del funcionament de l’AMPA i es passarà un full per tal de recollir
correus electrònics. Un cop recollits se’ls hi enviarà per mail la presentació de l’AMPA i
les coordenades per que puguin entregar les dades per la domiciliació de les quotes.

6. Comissió de la Betrac- Batucada
S’informa que es parlarà amb l’escola Artur Martorell per tal de poder ajuntar-nos amb ells per
assajar la Batucada.
Caldrà activar la edició de samarretes i fulards per les festes. Aquestes es posaran a la venta
per tota l’escola.

7. Quotes 2019/2020
S’acorda mantenir les mateixes condicions que el curs passat.
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La primera setmana de novembre es passaran les quotes.
Es passarà un recordatori durant el mes d’octubre per demanar si hi ha canvis de CC.

8. Viatge 4rt ESO
S’informa que els alumnes de 3r d’ESO que l’any vinent marxaran de viatges, han demanat
una reunió per poder parlar amb l’AMPA i veure en quins espais que organitza l’AMPA poden
participar per tal de recollir diners.
A part demanen per l’aportació de 500 eur que de manera voluntària l’AMPA havia entregat
als viatges anteriors.
S’acorda que l’AMPA farà l’esforç per mantenir la donació de 500 eur, tenint en compte la situació financera de l’AMPA i que enguany es realitzaran les Olimpíades (amb el cost extra que
suposa). Per aquest motiu es demanarà que a cada activitat que realitzi l’AMPA hi hagi el compromís de que 5 alumnes participin com a suport dins les tasques que cal realitzar.
Així doncs caldrà col·laboració activa per:
- Penjar nadales 12/12/2019
- Suport monitoratge Festa Primavera
- Suport monitoratge Festúlia
- Voluntariat Olimpíades
S’acorda que durant les Olimpíades l’AMPA serà l’encarregada de gestionar el Bar, per tal de
poder recaptar més recursos i fer front a totes les despeses que es generaran durant les Olimpíades (Ambulància, permisos, lloguer pistes, medalles....) i a l’hora no generar un greuge
comparatiu amb altres cursos que no tenen Olimpíades durant el seu curs.

9. Extraescolars
S’informa que es realitzarà un recordatori via xarxes socials sobre les extraescolars d’aquest
curs.
També es demana que es pugui parlar amb Àmbit Escola, per tal de que les sortides dels infants durant l’activitat de Footbasket siguin controlades millor per les persones que realitzen
les tasques de monitoratge. També es demanarà que no facin ús dels seus telèfons mòbils durant l’activitat.

10.

Precs i preguntes.

ACORDS I TASQUES
TEMA
Batucada Lola Anglada
Informació pares P3 mail
Preparar pressupost 2019/2020
Preparar presentació AssembleaPreparar Presentació Assemblea extraordinària
Preparar informació econòmica 18/19 per presentar
a l’Assemblea
Preparar esquelet excel pressupost Olimpíades
Samarreta Batucada- imatges
Samarreta Batucada- Talles
Demanar Vídeo festes de Maig

PERSONA
Eva
Cristina
Carmen Díaz
Vero & totes
Jose & Vero
Carmen Díaz

DATA

Carmen Díaz
Jose
Vero
Eva
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S'aixeca la sessió a les 22.27 hores emplaçant als presents per a la propera reunió el dia 8 d’octubre a les
20 hores.
El President
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La secretaria

