
 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA DIJOUS 5 DE JULIOL DE 2017 

 

Comença  la reunió a les 16.00 hores. 7 assistents. 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S'aprova l'acta anterior. 

 
2.- FESTA FI DE CURS QUEIXES I RECLAMACIONS 

Enguany s'ha canviat d'empresa i sembla que hi ha algunes coses a millorar: 

• Es va començar amb retard per problemes tècnics. 

• No comprovaren les tomes de llum necessàries per la potència. S'ha de diversificar a presa de 
llum per a no sobrecarregar el diferencial. 

• Ha d'haver-hi una persona vigilant cada inflable, un nombre màxim d’usuaris  amb edats 
similars. 

• Es va acabar la recollida de material massa tard. 

A favor de la nova empresa cal destacar: 

• Les animadores estigueren més temps i van tindre molt bona acollida entre la xicalla. 
• La festa i la música estigué molt bé. 

Per a l'any que ve, al desembre l'AMPA està obert a noves propostes amb la possibilitat de canviar 
el tipus de festa. Es triarà la proposta per votació, és necessari portar propostes amb pressupost 
tancat i dades concretes. 

Varen rebre una queixa pel preu de les entrades a la festa. Es proposen diverses opcions com a 
formes de pagament en l'entrada de la festa per a la gent que no és de l'AMPA: preu de 3€ per tots 
però con 2 tiquets de beguda per als socis de l’AMPA, reduir de  5€ a 3€ el preu de l’entrada, fer un 
preu per família, pagar només per adult. Com no varen arribar a un acord, es postposa aquesta 
decisió fins la reunió previa a la festa de fi de curs. 

En qualsevol cas el que sí s'aprova per unanimitat és que aquelles famílies que l’escola determine 
que fan ús del Fons Solidari queden exempts de pagament de les quotes de l'AMPA, tant per a l'ús 
de les extraescolars com per a l'entrada a la festa. 

3.-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – LLISTATS PROVISIONALS 

Cal esmentar que Amparo, la conserge, ens va cridar l'atenció perquè la gent va fer fotos del llistat 
de les activitats extraescolars, ja que està prohibit per protecció de dades. 



En el sobre de matrícula dels nous xiquets inscrits en el col·legi s'inclou tota la informació per a 
apuntar-se a les activitats extraescolars, amb un termini del 17 de juliol per a traure les llistes 
definitives de les activitats extraescolars del 2017-18. 

Tots aquells xiquets apuntats en extraescolars que finalment no ha eixit grup per falta de gent, 
seran avisats personalment per Forcuin perquè puguen escollir una altra activitat, si així ho 
desitgen. 

Grups que no van a eixir: handbol, anglés de mig dia. 

La música de Crescendo (infantil de mig dia) serà dimarts i dijous, sent Betlem la intermediària de 
l'AMPA. 

La matinera: alguns no han pagat la matinera reiterades vegades. A partir d'ara Forcuin cridarà als 
qui no hagen pagat; aquells que no paguen per segona vegada se'ls donarà un avís i a la següent no 
podran fer ús de la *matinera. Recordem que la matinera costa 30 euros al mes o bé 3 euros per 
xiquet dies solts (i 2 euros cadascun dels germans següents). Els xiquets que vénen dies solts és un 
euro per a Forcuin, un per a la cuidadora i un per a l'AMPA. 

Escola d'estiu: El 40% dels apuntats a l'escola d'estiu són xiquets d'altres escoles. Atés que hi ha 
massificació i suposa un esforç per al col·legi es planteja posar una matrícula per als alumnes no 
socis de l'AMPA. La matrícula serà de 10 euros per a una setmana o menys i 15 euros per a més 
d'una setmana. 

4.- Balanç anual de comptes. 

S’aprovaren els comptes adjuntes al final de l’acta. 

 
5.- PRECS I PREGUNTES 

Consell escolar: 

• S'aproven les activitats d'extraescolars més 20 minuts després de la finalització de l'activitat. 

• S'aprova l'escola matinera de 8 a 9 Vesprades de Setembre fins a les 17.00 

• Irco: aproven les jornades informatives però no el taller de cuina. 
 
 

La reunió finalitza a les 19.00 

 



DESPESES 216-2017 INGRESSOS 2016-2017

1- DESPESES GENERALS

Canguratge 260 Quota socis abans de juliol 280

Paperería 48,42 Quota socis del 01/06/16 fins al 31/06/17 3107

Festa benvinguda, begudes i canguratge 50,02 Quota socis efectiu 590

Revista (La Veu del Carles) 295,09 Quota total socis 3977

Domini web 28,9 Subvenció ajuntament 1000

Participació loteria 20 Transferencia Top trainers 591,5

Quota FAPA 160 Canguratge ceramica i ioga 240

Subvenció escursions 1405 Canguratge scacs 162

Material trobades 38,5 Abonament a Forcuin per diferencia percepció -501,5

Rebuts wifi 539,51 Difèrencia ingressos-despeses canguratge 492

Materials i ferramenta circuit i jocs 

tradicionals
159,7

Ingressos usuaris eventuals escola matinera 250

Material hort escolar 23,15 Benefici venda de roba 173,3

Taxa asociacions 10,2 Benefici loteria 727

Ferreteria 6,75 Recaptació festa nadals (rifa i esmorzar) 483,14

Despeses varies 54,4 Recaptació festa fi de curs (entrades i barra) 649,5

3099,64

DESPESES MATERIAL NO FUNGIBLE TOTAL INGRESSOS 7751,94

Lona trobades 79,86

Equip acustic (Megafon) 273,9 ESTAT DELS COMPTES INICI FINAL

353,76 DATES 01/07/2016 30/06/2017

CAIXA 307,22 356,68

2- FESTA NADAL CAIXA POPULAR 646,78 1542,42

Patges 40 954 1899,1 945,1

Cistella i despeses esmorzar 88,52

Detall xiquets nadals 511,5

640,02

3- FESTA FALLES

Xocolata, magdalenes i despeses varies 154,4

Pirotècnics 20

Xurros i bunyols 314,4Xurros i bunyols 314,4

Preparació Xocolata 40

528,8

4- FESTA FI E CURS

Compres consum 363,35

Despeses col.laboració 140

Empresa Festa J.Ramon 1875,5

Técnic castells 60,5

2439,35

TOTAL DESPESES 7061,57

RESUM

INGRESSOS 2016-2017 7751,94

DESPESES 2016-2017 7061,57

DIFERENCIA 690,37


