
6a JUNTA DE L’AMPA CEIP ANTONI BRUSI 
 
CONVOCATÒRIA 
  
DIA: 26/02/2015 
HORA: 20.30 h. 
Finalització: 23:45 h 
LLOC: Biblioteca 
  
Assistents Junta: Idoya Cepero, Sílvia Fernández, Mónica Cassadó, Pilar Ricart, Richard Royuela,            
Sònia Granados i Annalisa Facchini. 
  
ACTA de la JUNTA de l’AMPA, celebrada a la biblioteca el dia 26 de febrer de 2015, a les 20.30                    
hores. 
  
Es procedeix al tractament dels punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
  
1. Revisió del pressupost 2015 i del balanç de 2013 i 2014. Es repassen els documents que ha                 

preparat la tresorera Pilar Ricart que presentarem a l’Assemblea de socis del dia             
11/03/2015. Aquests documents estaran disponibles a l’oficina de l’Ampa des del dia            
2/03/2015. 

 
3. Es demanaran dos pressupostos per fer obres a l’oficina de l’Ampa i poder presentar-los a               

l’assamblea de socis per la seva aprovació. Idoya. 
 
4. Es demanaran pressupostos per comprar un piano. Ja tenim el de que es va pressupostar               

l’any passat: Yamaha YDP 162 per 980€ (IVA inclòs). Mónica 
 
5. Es decideix que l’AMPA donarà suport a la festa de 6è de final de curs amb una aportació                  

econòmica de 500€ o mitjançant material subministrat per un valor equivalent.  
 
6. En breu es tancarà data per les Portes obertes de les activitats extraescolars, que es faran al                 

març. 
 
7. Per St Jordi es subvencionarà un taller de Jumping Clay amb dos monitors. Valorar fins a                

quina hora es pot fer el taller perquè quedi lluït i pugui tenir una bona participació. Les                 
extraescolars es faran amb normalitat aquell dia. Kidsbrain tindrà una paradeta. I dibuix i              
pintura farà un taller que sigui pintar un mural. 

 



8. A l’escola aquest curs hi ha 343 famílies i 256 famílies son sòcies de l’AMPA  
 
  
Sense més qüestions es dóna per acabada la reunió a les 23:45h. 
 
 
 
 
Idoya Cepero Mónica Cassadó 
Presidenta Secretària 


