
Acta de la reunió de l’AMPA de dimarts dia 12 de març a les 18h: 

Assistents: Mònica Brugué, Susana Fuentes, Núria Aparicio, Carme Rodríguez, Mariví 
Rubiales, Llorença Calvet, M. Carme de Francisco, Marc Prat, Marta Soler, M. José 
Parra, Paula Miñano i Mar Alonso. 

Temes tractats: 

1. Balanç econòmic 2011-2012 i pressupost 2012-2013 

La Carme ( si voleu no dic noms...)presenta un resum d’ingressos i despeses del curs 
2011-2012 que l’escola va facilitar al Consell Escolar i també un pressupost per aquest 
curs 2012-2013. Es comenten algunes mancances que s’aprecien en les dades 
facilitades i es recorda la demanada que per part de les famílies vam recollir a la última 
assemblea de poder presentar balanç d’ingressos i despeses dels imports recollits en 
concepte de quota de material. S’acorda fer un seguiment d’aquesta demanada al 
Consell Escolar amb la idea de poder presentar un balanç de tancament del curs 2012-
2013 a l’Assemblea General de l’AMPA del proper curs.  

2. Aportació de l’AMPA als Jocs Florals de Sant Jordi i a la compra de llibres per 
a la Biblioteca 

La Mar informa que a la Llibreria Saltamartí tenim acumulat un import de 189€ per a la 
compra de llibres. Es recorda que l’AMPA el curs passat va fer una aportació de 200€ a 
l’escola per a la compra de llibres per la celebració dels jocs florals. S’acorda aquest 
any destinar els diners de la Llibreria Saltamartí a l’escola per a la compra dels llibres 
del Jocs Florals i que l’AMPA farà una aportació per a la compra de llibres per a la 
biblioteca de l’escola.  

3. Comissió d’extraescolars i Casal d’estiu 

S’acorda demanar pressupost a Plataforma del Lleure per a l’organització del casal 
d’estiu d’aquest any.  
En Marc informa de que ja ha començat a demanar pressupost de diferents activitats 
extraescolars pel proper curs, com ara acrobàcia i ioga per a nens. La comissió 
d’extraescolars valorarà després de Setmana santa quin model d’extraescolars 
oferirem el proper curs i quines activitats. 
La propera reunió de l’AMPA serà dimarts dia 16 d’abril a les 17h. 
 

Badalona, 12 de març de 2013 


