DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

8 MAIG DE 2019
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, BRU BALDOVÍ, ANA PIEDRA, MARCOS
TRAVER, JOSEP LLOPIS, MARIA JOSÉ NAVARRO, MARCOS
SANCHIS, ÀLVARO FELICI, AMPARO COLOMER, LAURA
FERRÍS, PEP BRACO, MAITE ORTIZ, ANNA TERRÉS, LAURA
LLORENS I TOMÀS PLA

Absents
Propera reunió

5 JUNY DE 2019

Temes tractats
-

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ de la JUNTA DIRECTIVA
DEL MES D’ABRIL

-

ORGANITZACIÓ FESTA DE MARIA AUXILIADORA

-

REVISIÓ ESTAT DE COMPTES

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes d’abril, la qual queda aprovada.
2. Seguidament, Pep explica l’horari previst per a la festa de Maria Auxiliadora, que
coincideix amb el de l’any passat. Aquest és el següent:
§

8:30 Convocatòria de pares/mares i professors per preparar taules i
esmorzars.

§

9:30-10:30 Esmorzar

§

10:30-12:30 Activitats

§

12:30 Zumba

Pel que fa a les activitats, tal i com es va acordar en la reunió passada, es fa una
proposta entre els assistents de les següents, indicant els responsables:
1. Futbolins
2. Informàtica (Bru Baldoví)
3. Bombolles de sabó (Amparo Colomer)
4. Tres en ratlla (Tomàs Pla + alumne de secundària)
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5. Pedra, paper i tisores (Tomàs Pla o altre pare + alumne de secundària)
6. Pardalet/peixet (Laura Llorens)
7. Kahoot (Josep Llopis)
8. Caixa màgica (Àlvaro Felici)
9. Birles amb monopatí (Josep Felici)
10. Punteria en miniporteries (Marcos Sanchis)
També hi haurà 2 tallers: Henna (proposta d’Anna Terrés) i Rocòdrom (pares del cole).
No obstant, dels alumnes de secundària possiblement sorgisca alguna activitat més.
Així mateix es comenta que en les activitats es participarà en família fins 3er de primària i
a partir de 4rt de primària es podrà participar a títol individual (sense un adult
responsable).
3. A continuació Ramón explica que hui mateix s’ha pagat el bo infantil fins el mes
d’abril, mentre la resta de pagaments van una mica més endarrerits.
4. Posteriorment comenta que el proper dia 7 de juny es celebra el 25 aniversari dels
col·legis diocesans, per al que s’organitza una celebració (misa + sopar), i on estan
convidats els col·legis, fent extensible la invitació a aquell membre de l’AMPA que
vulga assistir. En aquest cas, caldrà avisar a Ramón o Vicent el més aviat possible.
5. Seguidament Maite presenta els comptes o resultats del primer trimestre, mostrant
la situació actual tenint en compte la previsió. La conclusió que s’extreu és que no
hi ha desviacions considerables en els diferents centres de cost.
6. Per últim, es notifica que el sopar de final de curs serà el proper 21 de juny.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 21:18 hores.

Notes per a la propera reunió
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