
        Acta Reunió Junta                                                                                                       Curs 2016/17 

AMPA Escola El Dofí 

REUNIÓ de JUNTA  30 de maig de 2017 

Assistents: Daniel Butti, Mª Teresa González de Molina, Ainhoa Estrader, Laia Domènech, 

Rebeca Peña  i Damià Jiménez. 

1- Festa de 6è/fi de curs:  

Cronograma de la festa. Queden coses per fer: cartell, invitació, taules i cadires. 

Aspectes organitzatius: Obrir portes 16:15h. Dofívisió sobre les 17:15h i acabat a les 

19h. Taules i cadires les haurien de recollir i tornar entre AMPA i 6è, prioritzant 

furgonetes. De moment tenim:  

- 3 taules de l’any passat del Carrefour + 4 que comprem aquest any. 

- 3 taules sala reunions/AMPA 

- 3 taulons 

- 3 taules més de la Laura 

- 4-5 que ens deixaria la Loli (falta confirmar)  

Això fa per unes 180-200 persones.  

Per les cadires, farem escrit a institut. Cal trobar furgonetes i arreglar horaris, per 

institut i Montserrat. 

Tovalles, beguda, tovallons,... es buscarà a Carrefour i Makro.          

2- Menjador: 

Firmats contractes. Tot ok. Caldrà acabar de veure si hi haurà un professor més, 

però hi havia predisposició a acceptar-ho. Si pot ser també que monitores entrin a 

les 12:15h. S’ha fet proposta que ens donin un tríptic informatiu per donar a les 

famílies. 

3- Llibres: 

No està clar com es gestionarà. Hi ha reunió pendent. Caldrà estar pendents per 

saber si cal reservar, i com. 

4- Quotes material: 

Falten 50 persones sense pagar (sobre 161). Traient la gent amb dificultats, queden 

uns 40 per pagar. Veiem que hi ha rumors i actituds que no són certes i que posen la 

gent en contra i amb idees de no fer pagaments. Discutim opcions.   

5- Estatuts: 

Anem una mica tard. Cal anar revisant i si algú pot mirar... També valorem 

positivament l’opció de canviar el nom a AFA. 

6- Torn obert de paraula: 

Concretar tema llibres i dates o accions a fer per pressionar i demanar plaços, per tal 

de no quedar fora de temps per poder encarregar llibres.  

Podem anar pensant en regeneració de les reunions de FAPAC i altres, per tal que 

més persones a més del president vagin coneixent el funcionament de les 

institucions, sobretot de cares al curs que ve.   Fi a les 22:30 h. 


