
03/04/2018 
 
Hora d’inici: 17’30h. 

Assistents 
Mercedes. 
Yolanda 
Esther 
Luz 
Alfonso 
Marta (justificada). 
 
Ordre del dia. 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2.- Sant Jordi. 
3.- Extraescolars. 
4.- Subvenció i justificacions. 
5.- Llistat taquilles. 
6.- Pre-festa de batxillerat. 
7.- Curs desfibril·lador. 
8.- Torn obert de paraules. 
      
Essent les 19,45  s’inicia la reunió. 
       
Ordre del dia. 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
     Aprovada 
2.- Sant Jordi. 
     a) Paradeta. 
          A la reunió van sortir deu famílies per a vendre roses. 
          El centre deixarà als alumnes sortir a les 10’30 h fins a les 11’30 h. 
          Vicens no estarà a la festa de Sant Jordi i l’AMPA assistirà. 
     b)  La cerimònia dels premis serà diferents i l’està organitzant segon com a projecte. 
           Es destinen 600 euros per la festa. 

3.- Extraescolars. 
     S’ha enviat un correu a PROESCO. 14/mes/1dia/setmana, 25/2 dies 3dies /35 
     Els germans  descompte d’un 5%. Els hem de dir les activitats i el dia de presentació. 
     Activitat de robòtica: 20 euros mensuals/1 dia amb material. 

4.- Subvenció i justificacions. 
      Ja s’ha entregat la justificació i la subvenció no se sap com va. 

5.- Llistat taquilles. 
     Encara no s’ha fet. 
     S’enviarà un correu a Míriam. 

6.- Pre-festa de batxillerat. 
     Míriam ha parlat amb Mercedes. La festa es fa el dijous 18 de maig. 
     Paguem les orles (Míriam). 
     Cal pensar el regal (botella termo o tassa amb tapa) i la decoració. 

7.- Curs desfibril·lador. 
     El formador ens presenta la seva proposta de curs. Ofereix un taller de dues hores: RCP i 
     la maniobra per a ennuegament. Grups de 10 a 25. Preu de 5 euros/persona.  A partir de 
     20 alumnes/3’5 euros. 
     Per tractar la propera reunió. 

8.- Torn obert de paraules. 
      Propera reunió el 24 d’abril a les 19’30 hores. 
      Caldria implicar-nos més a les activitats de l’AMPA. 



Essent les 20´45 s’aixeca la reunió. 


