Acta de la reunió de l'1 de juny de 2012
Ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (4/5/2012)
2.Extraescolars 2012-2013
3.Comissió de Famílies
4.Festa de final de curs
5.Socialització de llibres
6.Composició de la Junta Directiva
7 Precs i preguntes

S’inicia la reunió a les 21'30h.
Assistents:
• Junta de l'AMPA: Samuel Vila (president), Jordi Salvany (vicepresident),
Xavier Giner (secretari), Xavier González, Núria Ortega, Ivan Sanmartín, Eva
Pujades, Isabel Aguilera i Maite Batalla
• Socis de l'AMPA: Vicens Sala, Eugeni Sans, Àfrica Domínguez, Rebeca
Punt 1: Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 4 de maig de 2012,
l'esborrany de la qual ha estat tramés a tots els membres de la Junta i als
assistents, i s'aprova amb l'esmena proposada per l'apartat d'extraescolars..
Punt 2: Extraescolars pel curs 2012-2013
Es mantenen les extraescolars del curs actuals i s'afegeix la de circ els dijous a la
tarda de 1r a 6è.
La coordinadora, Íngrid Arellano, plega a l'acabar l'actual curs. Hi ha diversos
candidats que s'estudiaran. Cal també que l'escola nomeni un encarregat per la
gestió del Pla Català de l'Esport.
Punt 3: Comissió de Famílies
Els 170€ que es van recollir de la venda de roses per Sant Jordi es destinen a llibres
per la biblioteca. La CdF va elaborar una proposta de llibres per adquirir però la
direcció va optar per altres títols, deixant un mal regust.
La CdF planteja fer una carta a direcció comentant la situació plantejada. Finalment
es proposa que sigui presidència demani una reunió amb direcció on s'entregarà un
escrit. S'aprova per majoria.
La campanya del Cafè Solidari s'ha engegat, però ha arribat una notificació de
l'Ajuntament que es pagaran totes les beques de menjador fins el desembre. Es farà
una reunió amb alcaldia per saber cap a on ha d'anar el tema.
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Punt 4: Festa de final de curs
S'ha rebut notificació de l'Ajuntament amb el nombre de taules i cadires Faran falta
100 cadires més i 15 taules que caldrà llogar. S'aprova per unanimitat llogar-les.
La graella amb els horaris i els encarregats ja està circulant entre els interessats.
Previsió de despeses:
• 310€ festa escuma
• 396'64€ més el cost de les patates Disterri
• 150€ de l'enregistrament i 502 més IVA de la capsa
• 3€ preu de venda dels Cds a la resta de la gent.
• 5€ preu de venda Boc'nRolls a la resta de la gent
Punt 5: Socialització de llibres
El responsable de la comissió, deixa el càrrec. Informe als presents del
funcionament
L'Eugeni Sans s'ofereix per fer-se càrrec de la socialització de llibres cara al curs
vinent.
Punt 6: Composició de la Junta Directiva
El president i el vicepresident causen baixa de la Junta cara al proper curs.
Es comenta per part de la comissió la problemàtica del plantejament de la direcció
del centre de tenir un sol interlocutor.
Punt 7: Precs i preguntes
1. S'informa de la reunió d'AMPAs de La Garriga per preparar actuacions
conjuntes. Caldria que sortís una comissió de dues persones per participar-hi
2. Cal ser curós amb la neteja després de la festa de fi de curs.

El president aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta.

El president,
Samuel Vila i Sancho
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