
Reunió mensual de l’AMPA. 18 de maig de 2017 

Assistents 

M. Eugènia Penella, Ramon Prat, Mònica Font, Sandra Ruiz, Gemma Elias, Laura 

Cutal, Ylènia Aroca, Oleguer Ribera, Anna Romera, M. Àngels Comellas, Maura 

Conill, Queralt Sales, Montse Díaz, Eva Manubens. 

1.Aprovació de l’acta anterior. 

- S’aprova l’acta anterior. 
 

2. Comissió festa fi de curs. 

 

- Servei de bar → l’AMPA. Donat que no s’han trobat els cartells amb els 

preus que es van utilitzar l’any passat, així com els tiquets que van sobrar, 

es tornaran a fer. 

- De tots colors demanen col·laboració econòmica per el cost de les pintures 

per pintar cares (50 euros). Es comprovarà si en queden per aprofitar-les. 

- Les orles de moment s’han pressupostat en 330 euros, però falten les 

cartolines. 

- Es demanen paquets de papers per a utilitzar a la biblioteca dels que li 

sobren a l’AMPA. S’acorda que es reservaran com a mínim dues caixes per 

els llibres d’actes i activitats de l’AMPA. 

- Es comenta que per votar els dibuixos del cartell es farà per l’aplicació We 

Decide.  

- Es demanarà a l’escola que es facin banderoles. 

- Les activitats durant la festa seran, al matí partit de futbol pares contra fills, 

Zumba, Pintar cares, Servei de Bar tot el dia, inflable. 

- S’acorda que es faran torns de bar, per als inflables i per pintar cares.   

 

3-. Comissió de menjador 

 

- Es comenta que el nou sistema d’organització a l’hora del menjador està 

donant bons resultats, tal com s’ha publicat al Butlletí, es parla de fer un 

article al Regió7. 

 

 



 

4.Estat de comptes.(falta actualitzar) 

SALDO BANCS a 17-01-2017 
SALDO CTE. GENERAL AMPA 17.642,10 € 

SALDO CTE. TERMINI 25.000,00 € 

TOTAL GESTIONAT A NOM DE L’AMPA 42.642,19 € 

  

SALDO CTE. AVUIxTU-DEMÀxMI 1.159,39 € 

SALDO CTE. ESPORTS 3.487,83 € 

CTE. GESTIONATS PER ESCOLA/AJUNTAMENT 4.647,22 € 

TOTAL 47.289,41€ 

 
 

5-. Comissió de Llibres 

- Aviat caldrà començar a fer les comandes de llibres. 

- S’ha parlat amb l’escola per demanar que els professors agafin només els 

llibres que siguin necessaris.  

6-. Precs i preguntes 

- Des de l’esplai es planteja que es vol fer un torneig de Voleibol el dia de la 

festa de final de curs per a recollir diners, es desestima per considerar que 

hi haurà excés d’activitats . 

 

 

S’acorda que la propera reunió tindrà lloc el 16 de maig a les 21h. 

 

I, sense cap més tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 22’15h. 

 

 

 

   President            Secretaris  

     


