
 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 15-10-2010 
 
 
Data: divendres 15 d’octubre 2010.  
Lloc: Escola dels Encants 
Assistents: Josep Maria Soro, Sergi Blancafort, Susanna Boya, 
Montserrat Caballé, Anna Gou, Marc Palau, Laia Suau, Alfred 
Santapau. 
Excusa la seva assistència: Dani Vilaró 
 
 
1-Avaluació de la captació de socis: Es comenta que la 
participació de socis de l’AMPA és a data d’avui d’un 70% de les 
famílies. Es valorarà novament a la pròxima reunió de la Junta per 
veure si cal fer una altra crida a les famílies. 
 
2-Organització de les comissions de l’AMPA: Les comissions 
faran una primera reunió per decidir les línies de treball del curs, 
proposar un pressupost i presentar-lo a la propera reunió de la Junta. 
 
3-Subvenció per al casal de la setmana blanca del març: Es 
sol·licita la subvenció per al nombre de famílies que en l’enquesta que 
ha passat l’AMPA han respost que contractaran el servei. 
Kampiquipugui es farà càrrec del casal durant la setmana blanca. 
 
4-Autorització per a l’ús d’imatges dels infants: Atès que 
l’autorització que ha passat la direcció de l’escola permet la cessió 
d’imatges a tercers i l’ús per part d’aquests en qualsevol mitjà amb el 
perill que això comporta per a la intimitat dels menors, es proposa 
demanar al centre que anul·li el document i consensuï amb la 
comissió de comunicació un nou redactat. 
 
5-Torn obert de paraula: Es fixa la data del 24 de novembre per 
celebrar l’assemblea general. Es decideix convidar Xavier Paton, 
director de participació de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona. Per a aquell dia haurem de tenir a punt el llibre de socis, 
el d’actes i el de comptes. També es comenta la possibilitat de buscar 
un local per a les festes de l’escola, perquè l’espai que tenim és petit.  
 
Barcelona, a 15 d’octubre de 2010 



 


