DIA: 16/04/2015
HORA: 20.30 h.
Finalització: 23:00 h
LLOC: Biblioteca
Assistents Junta: Idoya Cepero, Sílvia Fernández, Mónica Cassadó, Pilar Ricart, Richard Royuela,
Sònia Granados i Annalisa Facchini.

ACTA de la JUNTA de l’AMPA, celebrada a la biblioteca el dia 16 de abril de 2015, a les 20.30
hores.
Es procedeix al tractament dels punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1. 
Coral: 
Es detecta una baixada d’alumnes inscrits a les diferents corals. A inici de curs hi havia
18 nens a la coral de petits, 7 nens de mitjans i 19 nens grans, un total de 44 nens.
Actualment hi ha 33 nens (15 a la coral de petits i 18 a la de grans). Es parla amb EMAC per
veure què passa. Estan fent un seguiment exhaustiu d’aquest tema i faran nova proposta de
Coral per l’any vinent amb un format similar al que utilitzen amb l’orquestra. Per part de la
junta es sol·licitarà pel proper curs un informe trimestral per nen i una descripció del
repertori per les famílies. Sol.licita Silvia.
2. 
Colònies: La reunió informativa serà el dia 
29 d’abril a les 18:00
. El preu de les colònies serà
155€ pels que només inscriguin 1 nen i 152€ pels que inscriguin més d’un nen. Segons
petició d’un grup de famílies de P4 es planteja afegir l’opció de fer colònies d’una nit per
Infantil. Finalment es decideix que es faran colònies de dos dies per tothom i de cara a l’any
que ve s’acorda plantejar colònies adhoc per Infantil i també per Primària diferenciades,
d’una nit per infantil i de més dies, si així ho volen les famílies, per Primària.
3. Casal d’estiu: 
Les beques de l’ Ajuntament pel casal d’estiu es poden demanar a partir del 18
d’abril fins al 4 de maig. Les inscripcions al casal acaben el 29 de maig. 
Tota la informació
sobre el casal estarà disponible al web de l’AMPA en breu. Pel que fa al marge per l’AMPA
de la realització d’aquesta activitat, es demanarà a FUNDESPLAI que faci ingressos periòdics
durant els mesos de juliol, agost i setembre i no esperi a la finalització de l’activitat al
setembre per efectuar-los.
4. Compra piano: 
Es valoren dos pressupostos per comprar un piano nou.

1) Call & Play: Yamaha Clavinova CLP 430 nou (equivalent al que tenim ara, el Yamaha CLP
220 que ja no es fabrica), el preu IVA INCLÒS és de 1615€. D’aquest import ens
descomptaríem les sis primeres quotes de lloguer, 6x35€ = 210€. Per tant, el preu
quedaria en 1.405€ IVA INCLOS. Per a facilitar la compra, ens els girarien a 30-60 dies i a
més, ens regalaríem la banqueta que ja portava el piano.
2) Nova proposta de Pianos Mas a travès d’EMAC: 730 Euros (IVA inclòs): Roland F-130R
CB.
S’aprova comprar la proposta 2) d’EMAC més econòmica. Gestiona Silvia.
5. Butifarrada: 
A dia d’avui hi ha 
21 adults i 16 nens apuntats que han pagat. La Eva ha de trucar
als que encara no han pagat. Gestiona Sonia.
6. Sant Jordi: 
Taller de còmic; Jumping Clay farà un taller amb temàtica de Sant Jordi i es pagarà
el material des de l’AMPA. Es farà venta de llibres per part de l’AMPA i també venda de
llibres de segona mà per part de la comissió de Solidaritat que donarà íntegrament els
ingressos a Pallapupas 
www.
pallapupas
.org
7. Bàsquet grup adults: 
Un grup de mares sol.liciten que es realitzi l’activitat de Basquet per
mares a l’escola. Es sol.licita a l’oficina de l’AMPA la informació econòmica pertinent: preu
que es paga per dos monitors de bàsquet de cara a decidir preus de l’activitat. Tots els
participants en l’activitat han de ser socis de l’AMPA. Sol.licita Idoya. Pendent resolució en
propera acta.
8. Futbol - Diver Sport: 
Fan una proposta nova per l’any vinent: Començar competició amb
altres escoles a partir de tercer curs, que es quan es poden federar. Seria fer l’any que ve
només un equip de tercer i a partir d’aquí anar creant un nou equip cada any. Per als nens
de primer i segon, es podrien organitzar partidets cada dos setmanes, però sense fitxa ni
arbitratge. Actualment el marge econòmic d’aquesta activitat és favorable i potser
permetria absorbir una part de l’increment del cost de federar els alumnes sense
repercutir-ho en les quotes. Cal doncs, disposar de la proposta econòmica del proveïdor per
fer una valoració més acurada.
9. Calendari de PPOO extraescolars de darrer trimestre. 
Silvia demana proposta a la oficina de
l’AMPA.
10. 
Pregunta realitzada el dia de l’Assamblea general: perquè es cobra la primera quota de
música al juliol per l’extraescolar que comença al setembre? 
Tradicionalment s’ha cobrat
perquè era necessari per la tresoreria. L’estat dels comptes actuals no fan necessari aquest
cobrament per avançat.
11. Cistella ecològica: 
Per falta de temps es tractarà a la propera junta.

Sense més qüestions es dóna per acabada la reunió a les 23:00h.

Idoya Cepero
Presidenta

Mónica Cassadó
Secretària

