
Reunits a la seu de l'escola el dia 9 d'Abril de 2.013 a les 17:00h. 

comença la sessió per tractar els punts de l'ordre del dia: 

 

1. Assignació pressupost per a compra de llibres per a la Biblioteca 

curs 2012-2013. Llibres de Sant Jordi. 

Es comunica que el pressupost destinat als llibres dels Jocs Florals de 

l'any passat van ser 200€, aquest any, degut a l'existència d'un curs 

més no són suficients, s'han gastat 187€ a la llibreria Saltamartí, una 

vegada cobreixin aquest altre curs es comunicarà a l'AMPA per rebre 

la quantitat necessària. Es calcula que la despesa pot ascendir a 

250€. 

Es proposa fer una aportació d'un 15%del benefici del curs passat per 

a llibres a la biblioteca, es pactarà de cara a l'any vinent. 

 

2. Actuació de l'AMPA a la festa de fi de curs de l'escola. Coques de 

Sant Joan. 

Es comunica que farà falta invertir diners en carpes degut a 

l'exposició al sol dels alumnes durant la festa de fi de curs. Es farà un 

recull de pressupostos i en dependència d'aquests es decidirà invertir 

en una o dues carpes a la propera reunió. De la mateixa manera, 

després d'obtenir pressupostos, es decidirà la inversió en aigües per a 

aquest dia, fent una crida a pares voluntaris per transportar-les. 

Els assistents mostren un acord total en desestimar la inversió en 

coques per Sant Joan, tal i com es va fer l'any passat. 

 

3. Quota de material curs 2013-2014. 

S'acorda que les famílies que no paguen la quota de l'AMPA no poden 

tenir domiciliats els altres pagaments. Per aquest motiu es proposa 

fer un pagament conjunt de l'AMPA i material escolar. 

 

4. Precs i preguntes. 

– Els assistents debaten la necessitat de tractar les inversions que es 

fan en material escolar des del Consell Escolar, per tal de millorar l'ús 

necessari. 

– La Comissió de Festes informa que l'empresa que va gestionar el 

dinar de germanor l'any passat vol apujar el preu. Si manté el preu 

es proposarà botifarrada o paellada. Es farà la festa de l'escuma com 

l'any passat, tallers, ball dels gegants i bar. 

No tenint més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 18:15h. 

de la que s'entén la present acta, que un cop llegida és unànimement 

aprovada i firmada pel Secretari amb el vist i plau del President. 


