Assemblea AMPA 12-04-2016
Assitents/es: Elsa, Mónica, Sonia, Jaume
1- Festa de la primavera.
 Es presenta el cartell i s'aprova.
 Hi ha un pare de 6è que es presenta per organitzar una gimcana per tothom.
 Per l'activitat infantil remunerada es proposa una partida pressupostaria de 200€ la qual es
delega a la comissió de festa per triar qui millor convingui.
2- Temes pendents registre entitats.
 S'ha de portar l'acta de l'assemblea general al registre d'entitats.
 S'ha de passar de nou als pares/mares el SEPA per domiciliar les quotes, de cara a l'any que
ve.
 S'ha de passar de nou el document de la LOGSE a tots els pares/mares, de cara a l'any que
ve.
 Revisar els drets d'imatge de tots els nens/es.
 Es proposa unificar tots aquests punts i lliurar-los en un document conjunt.
3- Es fa lliurament de l'acta de l'assemblea general signada per entregar al registre d'entitats
4- Colònies en família
 Es canvia la data pel cap de setmana 21-22 de Maig.
 Es proposa trobar un lloc per anar de colònies i fer un cartell gran de promoció el mateix dia
de la festa de la primavera a fi de fer un sondeig i saber quanta gent podrà assistir.
 Es necessita voluntaris/es per fer el cartell.
5- Casals
 S'encarrega la Laura tot que des de l'Assemblea veiem que és massa tard ara buscar un altre
proveïdor. Es proposa buscar empreses amb més antelació i així poder fer propostes i
treballar-ho amb temps de cara al curs que ve.
6- Venda de bates i xandalls
 Elsa i Maria es presenten voluntàries per ser-hi els dimarts de 16:15 a 16:45.
 Es muntarà una parada de venda de bates i xandalls pel dia de la festa de la primavera. Es
proposa fer un comunicat per WhatsApp a tots els pares/mares per demanar voluntaris i fer
les vendes.
7- Precs i preguntes
 Es pregunta a l'Elsa quin és el període d'activitat de la bibliotecària de Diverjocs. En aquests
moments no ho sap, de tota manera s'enviarà un mail confirmant que la seva activitat anirà
des de octubre fins a l'inici de la jornada intensiva.
 Es demana permís per comprar tinta per impressora i folis.
 Pendent demanar renovar el domini de l'AMPA
 S'ha de buscar dies per poder quedar amb la responsable de la FAPAC i així poder rebre
assessorament sobre temes administratius. (Sonia i Elsa)

 Tenim pendent saber si estem coberts amb l'assegurança específica per activitats
físiques/esportives en horari d'extraescolars.
 Revisar la proposta de contracte de Diverjoc i comprovar si el servei de bibliotecària està
inclòs.

