
Reunió mensual de l’AMPA. 16 de maig de 2017 

Assistents 

Imma Bonet, Maura Conill, Ramon M. Graus, Marc Serra,  Anna Romera, Mercè 

López, Oleguer Ribera, Laia Garreta, Ylènia Aroca, Sara Caldera, Toni Gol Roca, 

Montse Rosiñol, Sara Cols, Mònica Font, Eva Manubens, Olga Burniol,  Gemma 

Elias, Sandra Ruiz, Laura Cutal, Montse Díaz,.M. Eugènia Penella, Meritxell 

Serra, David Benítez, M. Àngels Comellas. 

1.Aprovació de l’acta anterior. 

- S’aprova l’acta anterior. 
 
2.Estat de comptes. 

SALDO BANCS a 16-05-2017 
SALDO CTE. GENERAL AMPA 12.596,33 € 

SALDO CTE. TERMINI 25.000,00 € 

TOTAL GESTIONAT A NOM DE L’AMPA 37.596,33 € 

  

SALDO CTE. AVUIxTU-DEMÀxMI 1.157,39 € 

SALDO CTE. ESPORTS 2.875,64 € 

CTE. GESTIONATS PER ESCOLA/AJUNTAMENT 4.033,03 € 

TOTAL 41.629,36 € 

 

3. Comissió de Llibres 

En reunió celebrada amb l’empresa llibres Text, aquests comenten que de cara a 

l’any proper preveuen apujar la quota 1 euro per nen. S’acorda que es demanaran 

pressupostos a d’altres empreses. 

4. Actualització del Blog de l’AMPA. 

La comissió de comunicació revisarà l’actualització. 

5. Subvenció de la Diputació per activitats de les AMPES.  

Es presenta el projecte de tallers de ioga en l’educació, per a la millora de la 

capacitat de relaxació, de concentració, de coneixement del propi cos i de 

respecte als altres, dirigits a l’alumnat, mestres i famílies, en col·laboració amb 

l’escola, l’Ajuntament i l’AMPA de l’escola bressol. S’aprova per unanimitat de 

presentar el projecte i tirar-lo endavant, encara que no s’aconseguís la subvenció, 

donat l’ampli acord aconseguit (s’adjunta fulla explicativa). 

6. Explicació dels comptes de l’AMPA a l’Ajuntament. 



Donat que sembla ser que hi ha la percepció que l’AMPA disposa de gran 

quantitat de diners, s’acorda de concertar una cita amb l’Ajuntament per aclarir la 

dotació pressupostària de l’AMPA, hi anirien una representant de Tresoreria i una 

de la comissió de llibres. 

7. Comissió festa fi de curs. 

- Inflables. S’informa que cal presentar una instància a l’Ajuntament i demanar les 

instruccions de muntatge quan es vulguin instal·lar els inflables.   

- Decoracions per part dels monitors del menjador. S’ha demanat que es facin 

decoracions per a la festa, es demanen 11 euros per pagar el material i s’aprova 

de facilitar-los. 

- Es presenta un avanç del programa de la festa. 

- Es distribueixen els torns per romandre a la barra i els inflables. 

 

 

 

 

No s’acorda propera reunió. 

 

I, sense cap més tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 11:30h. 

 

 

 

   President            Secretaris  

     


