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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata 

Sessió número: 15 

Data: 23-01-2014 

Horari: 17.00 h 
Hi assisteixen: Anna M,Ana, Mari, Montse,Cristina,Enric,Elena i Imma 

Excusa la seva absència: Roser, Elisenda i Jordi 

 

Ordre del dia: 

 

1.MENJADOR 

2.COMPTES CORRENTS DEL BANC 

3.CALENDARI AMPA 2014 

4.EXTRAESCOLARS 

5.AMPLIACIÓ COMPTE CORREU AMPA 

6.ORDINADOR OFICINA AMPA 

7.PRECS I PREGUNTES 

 

 

Acords 

1. Menjador:  

-Des de la comissió de menjador, es posa en marxa la confecció d’un calendari i un cop a la setmana, un 

membre de la Junta dinarà al menjador i farà la valoració. 

-Incorporació de la coordinadora al menjador Núria i Joan Vargas com a tècnic de seguiment. 

-Tancament en temes administratius, entre Art Aliment i les altres AMPES implicades. 

 

2. Comptes corrents del banc:  

Una vegada la Sra. Meritxell Humbert ha cessat en el càrrec com a presidenta de l’AMPA, i feta la 

ratificació del nou càrrec en assemblea del nou president, el Sr. Enric Molner, es registrarà el canvi de 

titularitat de l’oficina bancària de l’AMPA. 

 

3. Calendari AMPA 2014:  

S’acorda confeccionar un calendari des de gener fins al juny, per distribuir, entre els membres de la 

Junta, els dies d’atenció al públic a l’oficina de l’AMPA i al menjador per fer el seguiment. 

 

4.Extraescolars: 

-Abans d’acabar el mes de gener,s’acorda  regularitzar les assegurances referent a l’esport, monitoratge, 

etc.. S’estudia la possibilitat, que l’empresa Aliment Art faci la gestió del monitoratge a través seu. 

 

-S’amplia el ventall d’activitats extraescolars, i com a novetat s’introdueix l’extraescolar de guitarra per 

poder començar al març. 

-Les extraescolars com escacs, anglès,dansa i reforç continuaran fins a final de curs. 

-Cada mes es passarà la llistes dels alumnes de les extraescolars, als monitors corresponents. 

-Es parlarà amb la Xènia, David i l’Aitor, per intentar que quedi endreçat el lloc on es fan les activitats, 

caldria fer un seguiment. 
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5.Ampliació compte correu AMPA:  

El president de la Junta parlarà amb el Josep Mª per poder ampliar el compte del correu de l’AMPA a 

tots els membres de la Junta 

 

6.Ordinador oficina AMPA:  

La placa base de l’ordinador que tenim a l’oficina de l’AMPA no funciona. Es demanarà un pressupost 

per intentar arreglar-la, i si surt molt car es comprarà un de segona mà, el seu valor està estipulat en 90€ 

aproximadament. 

 

6.Precs i preguntes:  

Sense més temes a tractar, la reunió conclou a les 18.30 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secretaria aixeca la sessió, i n’estén aquesta acta. 

         

La Secretària        El President en funcions 

          

Imma Àlvarez Àguila                               Enric  Molner Closas 

 

 

 

       Vilanova del Camí, 23 de gener de 2014 


