
ACTA DE REUNIÓ DE L'ASSEMBLEA DE L'AMPA DE L'ESCOLA SALA I BADRINAS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

NÚM: 02

DATA: 06-11-2015

LLOC: MENJADOR DE L'ESCOLA

HORARI: 17.00 A 19:00

ORDRE DEL DIA:

                           

                                - LECTURA DE L'ACTA

                                - PRESENTACIÓ DE LA JUNTA

                                - ORGANIGRAMA DE L'AMPA

                                - PRESSUPOST CURS 2015.2016

                                - PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1- Lectura de l'acta de la sessió anterior

2- Presentació dels responsables de la Junta de l'Ampa

3- Organigrama de l'Ampa. S'explica que les vocals són un enllaç entre les famílies de la classe i la 

junta i tenen dret a veu i vot en les reunions de junta.

S'explica la importància del voluntariat tant a les comissions com de vocals. Falten voluntaris per la 

comissió de festes, de carnestoltes i biblioteca.

4- S'explica a que es destinen els 30€ per família com a socis de l'Ampa. Una part es reparteix a les 

comissions, una altra a la FAPAC (entitat que ofereix serveis de suport i una assegurança que 



cobreix totes les activitats que realitza l'AMPA).

També pel programa de Socialització de llibres que pretén optimitzar i rendibilitzar la part dels 

recursos econòmics que aporten les famílies cada curs en concepte de llibres de text. Aquest 

programa permetrà que de forma progressiva, a partir de P5, hi hagi un descompte en la quota que 

paguen en concepte de Socialització de llibres.

 D'aquests diners també hi ha una aportació a l'escola que va amb percentatges d'alumnes.

 

5-  Es posa com a data límit el mes de Febrer per pagar la quota de l'Ampa.

- La llumineta és una manera de recaptar diners per l 'Ampa. Abans de Nadal, cada família portarà 

algun producte per posar-ho a la panera, es vendran els números a preu simbòlic i es sortejarà 

l'últim dia d'escola. Aquest any s'ofereix a col·laborar en aquesta tasca l'Aleix Moncal (pare de 

Irisbelle 2on)

- La comissió de famílies organitza aquest any una sortida a buscar el Tio, ja que  comissió de festes 

no esta creada.

- Les famílies demanen la possibilitat d'entrar a recollir els seus fills i filles dins l'escola els dies de 

pluja.

- També es comenta que la porta d'entrada és petita.

- Es crea la comissió de festes, les voluntàries són Sara Diaz  (mare de Alexia) Yessica Quesada 

(mare de Bruno) P4.

Es tanca la sessió a les 18:48.

   


