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ACTA JUNTA JUNY 2019 

Lloc de reunió Biblioteca 
Dia 14/06/2019 
Hora inici/fi 18.00h. - 20.00h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA: 
 

Nom Càrrec 

David Loyo  
Raquel Molina 
Bernat Borràs 
Belen Roca 
Lydia Vahdat 
Núria Vallet 
Jordi Gimeno 
Sandra López 
Ángeles Arjona 
 

President 
Vice-presidenta 
Secretari 
Tresorera 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior (24/05/19) 
2. Resum reunió de coordinació 
3. Reunió extraescolars 
4. Festa fi de curs 
5. Pròrroga Inma Cobo 
6. Fulletó informatiu AMPA 
7. Enquesta de satisfacció / necessitats 
8. Torn obert de paraula 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: s’aprova l’acta de la Junta anterior (24/05/19). 
 

2. Resum reunió de coordinació: en David Loyo exposa un resum de la darrera reunió de coordinació, del 
31/05/19.  

 

 Nou sistema de comunicació DINANTIA. Escola demana una aportació anual per part de 
l’AMPA, que també podria utilitzar el sistema. El pressupost és d’uns 250 € anuals. El pressupost 
es durà a l’Assemblea General d’octubre per a la seva aprovació. 

 Proper Consell Escolar el 27/6/19 a les 19h-19h30, amb l’objectiu d’aprovar la Memòria anual 
d’activitats realitzades. La Raquel Molina no podrà assistir-hi. 

 Festa final de curs 

 Va arribar per error una factura d’una empresa informàtica a AMPA que era per a l’escola. Ja 
ha estat solventat.  
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3. Reunió extraescolars: 

 Ja hi ha formulari web per fer-se socis de l’AMPA. 

 26 i 27 de juny es recolliran els rebuts de pagament de l’AMPA, el formulari d’inscripció a AMPA 
i els formularis d’extraescolars (L’Eina i altres). 

 Escacs. Es comunicarà a l’escola que s’està valorant si ho farà l’Eina o el Club Social, degut a la 
inquietud sorgida per alguns pares durant aquest curs. 

 
4. Festa final de curs: 

 Ángeles Arjona, en nom de la Comissió de Festes, presenta les activitats previstes per la festa 
del 20 de juny i el cartell de la Festa. 

 Hi ha hagut mares i pares de 5è que han demanat a darrera hora posar una parada amb 
crispetes, begudes, etc. Es denega, perquè el Zurito ja es va quedar que serà qui farà entrepans, 
begudes, etc. Els de 5è poden posar parada però per a rifes, etc no per a begudes o menjar. 

 Hi haurà inflables, DJ, tallers de maquillatge i un torneig de ping pong, amb obsequi per als 
participants i premi per al guanyador. També participarà a la festa la Batucada de la Maurina. 

 Es demana i aprova una ampliació de 200 € del pressupost per a la festa. 

 Es demanaran voluntaris per a la recollida (20h30 - 21h) i un àrbitre per a ping pong. David Loyo 
s’ofereix com a àrbitre.  
 

5. Pròrroga Inma Cobo: s’aprova la pròrroga del servei de coordinació d’extraescolars fins 
aproximadament el 15 de juliol. 
 

6. Fulletó informatiu AMPA: la Núria Vallet ha redactat una sèrie de punts sobre el què fa l’AMPA. 
 

7. Enquesta de satisfacció / necessitats: sobre l’AMPA en general. Participació en festes, AMPA activa, 
propostes, etc. El formulari web s’enviarà a partir del 28 de juny. 
 

8. Torn obert de paraula: 

 Ha arribat per mail un suggeriment de millora de l’estat dels ferros / tanques del pati d’infantil. 
Se li transmetrà a l’escola.  

 Lydia Vahdat exposa queixa de la sexualització de les músiques escollides a extraescolar de 
Mondance. D’altra banda exposa tema d’evitar sexisme en els jocs al pati; l’escola està 
treballant a fons en aquest tema i transformant espais. 

 
 

La propera reunió de Junta serà amb data per a determinar. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del 
president. 
 
El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) El president, 

 


