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                                         11
            19/06/2013
               16.30 h

                               Jordi, Enric, Txell, Cristina, Montse, Anna, Roser, Elisenda, Imma, Mari
                               

Ordre de dia:

0.   Aprovació acta anterior
1. FESTA FINAL DE CURS
2.  REGAL DE SISÈ
3.  ELECCIÓ VICEPRESIDENT/A DE LA JUNTA
4. MENJADOR
5. CARNET
6. FACTURES AMPA CURS 2013-2014
7. MEMÒRIA ACTIVITATS CURS 2012-2013
8. AGRAIMENT

ACORDS

0. Aprovació de l’acta anterior sense esmenes

1.Festa final de curs : 
Festa d’acomiadament del curs escolar  2012-2013, va tenir lloc el passat dia 15 de juny al pati de l’escola. Des de la comissió 
de festes es va organitzar el sopar, jocs, concurs de pastissos, ball del fanalet.... La valoració de la festa ha estat altament po-
sitiva i amb molt èxit.
Totes aquestes activitats s’han fet en funció del pressupost disponible, passem despeses i beneficis obtinguts :

BALANÇ FI DE CURS 2013       
         
      
VENDA TIQUETS 195 X6 1.170,00 €     
BAR   296,00 €     
        
        
           
           
  TOTAL INGRÉS 1.466,00 €    
           
BOTIFARRA    177,00 €   
BEGUDES    168,00 €   
GELATS     64,14 €   
VARIS MATERIAL    189,00 €   
VARIS MENJAR I MATERIALS  414,52 €   
EMPRESA JOCS    605,00 €   
        
                
  TOTAL DESPESA    1.617,66 €   
        
        
SALDO A PAGAR AMPA     -151,66 €   
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2. Regal de sisè:
Per a l’acomiadament dels alumnes de sisè i continuar amb la tradició de l’any passat, la Junta repartirà el seu regal a cada un 
d’ells, l’obsequi  consistirà en un llapis de memòria.

3.Elecció vicepresident de la Junta:  
L’elecció del vicepresident/a ve motivada per la decisió de l’actual vicepresidenta, Iolanda Pacheco, que ha presentat la seva 
dimissió. Per majoria en votacions de la Junta,  i fins que es ratifiqui en assemblea general, fa de vicepresident en funcions 
l’Enric Molner.

4.Menjador: 
Des del servei del menjador volem informar-vos que busquem un proveïdor per poder mantenir el preu actual del menjador 
durant el curs 2013-2014, els monitors i treballadors seran els mateixos que tenim.
Per mantenir la viabilitat del servei de menjador, es planteja el dubte de si els usuaris esporàdics han de pagar o no el mateix 
preu que els fixes.

5.Carnet: 
Renovació del carnet, en els comerços col•laboradors per les famílies sòcies de l’AMPA. Des de la Junta ens hem compromès a 
visitar nous comerços per ampliar la cartera de comerços adherits. La renovació de la targeta es realitzarà gratuïtament i farem 
l’entrega a principis del curs 2013-2014. Recordar que si sou  socis de l’AMPA,podreu gaudir dels avantatges i descomptes.

6.Factures AMPA curs 2013-2014: 
La quota de l’AMPA pel curs vinent, s’adjuntarà amb les notes dels vostres fills per les famílies interessades en ser socis. Aques-
ta factura es farà conjunta entre germans. 

7.Memòria activitats de l’AMPA: 
La Junta farà  una memòria,que serà un recull de totes les activitats que s’han desenvolupat des de les diferents comissions 
durant aquest curs escolar 2012-2013.

8.Agraiment: 
Un curs més des de la Junta us donem les gràcies per la vostra col•laboració i recolzament. Us recordem que per qualsevol 
dubte o aclariment, disposeu de les nostres actes i estatuts al nostre bloc AMPA. 

Bon estiu a tothom!

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

Signatura        Signatura
La Secretària        La presidenta  

        
Imma Álvarez        Meritxell Humbert


