4a JUNTA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI
CONVOCATÒRIA
DIA: 22/01/2015
HORA: 20.30 h.
Finalització: 23:30 h
LLOC: Aula d’acollida
Assistents Junta: Idoya Cepero, Sílvia Fernández, Mónica Cassadó, Pilar Ricart, Richard Royuela,
Sonia Granados i Annalisa Facchini.
ACTA de la JUNTA de l’AMPA, celebrada a l’Aula d’acollida el dia 22 de gener de 2015, a les
20.30 hores.
Es procedeix al tractament dels punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1.

Revisió dels pressupostos i balanç de 2013 i 2014.

Es repassen els documents que ha preparat la tresorera Pilar Ricart que seran consultables en
breu a l’oficina de l’Ampa i al web.
Es prenen les següents decisions:
-

Impagaments: es permetrà com a màxim un trimestre d’incidències en els
impagaments de les quotes d’extraescolars, tot i que es reclamarà via telefònica als
impagats de forma mensual (EVA). Acte seguit es comunicarà a la direcció de l’escola
el problema i es valorarà conjuntament amb l’escola si els nen/es afectats poden
seguir fent extraescolars o se’ls dona de baixa de l’activitat.

-

Es tancarà de forma urgent reunió amb Winworld Eva, Pilar, Annalisa per aprendre a
programar l’stock. Silvia farà convocatoria amb WW.

-

Obrirem document a Drive amb assignació de tasques per la Isabela/Eva amb dates
d’entrega i horaris. (Sònia)

-

Activitats adults: no volem tenir cap activitat no regulada. Isabela ho comunicarà al

monitor de les activitats d’adult.
-

Els xandalls nous i models antics amb les mateixes característiques es vendran al
mateix preu. Les samarretes del model antic es vendran amb preu de descompte
EVA/ISABELA.

-

Els nens es poden donar de baixa temporalment si hi ha justificació mèdica, de forma
no trimestral.

-

Es decideix que l’AMPA donarà suport a la festa de 6è de final de curs amb una
aportació econòmica encara per determinar o mitjançant material subministrat per
l’Abacus

-

Demanarem a la Federació Catalana de Bàsquet que ens baixin el preu de
l’extraescolar Psicomotricitat perquè genera pèrdues (ISABELA)

Sense més qüestions es dóna per acabada la reunió a les 23:30h.

Idoya Cepero
Presidenta

Mónica Cassadó
Secretària

