
ACTA REUNIÓ AMPA CAN ROCA

Núm.   D’Acta  :  0001  

Data:  24.09.2013

Horari  : 20:00 a 21:30   Lloc  : Sala   Ampa   Can Roca  

As  sistents: President, Tresorera i 5 membres més.  

Ordre del dia:

1.- Hisenda.

2.- Compte Bancari.

3.- Consell Escolar.

3.- Edifici Nou.

4.- Quota AMPA.

5.-Extraescolars.

6.- Xerrades Mossos.

8.- Colònies.

9.- Marató TV3.

10.- Loteria Nadal.

11.- Extraescolars amb Voluntaris Socials.

12.- Socialització llibres pel gust de la lectura.
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Desenvolupament Reunió i Acords Arribats.

1.- Ja hem anat a Hisenda a recollir el NIF definitiu de l’AMPA.

2.- S’ha procedit a canviar el compte bancari d' UNNIM a BBVA.

3.- S’aprova l’escrit redactat per presentar al Batlle de Terrassa i a la Conselleria sol·licitant una 
resposta a la necessitat d’un nou edifici. 

S’aporten idees per fer pressió, així com la necessitat de convocar una reunió amb la 
Conselleria d’Educació per poder fer una presentació de la situació actual i futura, a curt plaç.

4.- S’informa als assistents que el pròxim 30 de setembre a les 18:00 hi haurà Consell Escolar.

5.- S’acorda de cara al curs vinent 2014-2015 separar la quota de l’AMPA del material fungible.

6.- S’informa que en l’àmbit d’Extraescolars s’han tancat els següents grups:

Informàtica: 1 Grup.

Anglès: 2 Grups per primer curs + 1 Grup segon curs.

Reforç: 1 Grup.

Aula d’Estudi de moment no hi han inscrits suficients, motiu pel qual deixem la    matrícula 
oberta a l’espera de què hi hagi més gent interessada. Han de ser un mínim de 7 nens.

7.- S’informa que aquest any també es farà la xerrada dels Mossos i està per concretar el dia i 
hora  que es farà  als alumnes del centre i als pares.

Degut a la baixa assistència que vam tenir el curs passat s’acorda fer una circular on informar 
als pares del temari que es tractarà (Facebook, xarxes socials)  i la recomanació d’assistir, ja 
que és un tema que afecta directament a tots els nostres fills.

8.-S’acorda acceptar la proposta del centre per fer colònies a segon d’ESSO  i enllaçar-les al 
Treball de Síntesi (Esport), l’esport escollit és l’esquí i la durada de tres dies.

S’aporten idees per poder recaptar mitjans econòmics amb la intenció d’abaratir el cost.

9.-S’acorda participar, aquest curs igual que el passat, a la Marató de TV3 i també s’aporten 
idees per recaptar fons.

10.- S’acorda fer Loteria de Nadal,  la venta es farà al centre queda per concretar l’horari de 
venta.

11.- S’acorda acceptar la proposta del centre d’impartir extraescolars amb monitors socials 
voluntaris.

12.- S’accepta la proposta del centre de socialitzar els llibres del gust per la lectura.

Signat

Junta AMPA             
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