REUNIÓ JUNTA AMPA
DIA: 3 octubre de 2019
Assistents: Montse Senserrich, Anna Vilaseca, Maria Domènech, Sònia Asensió, Núria Roca,
Belén Molina, Fina Núñez

1.- Reunió BUDOKAN
S’acorda que des de Budokan faran una consulta i s’emetrà una factura amb concepte de
docència en activitats extraescolars. El preu amb el monitor es fixa des de la pròpia AMPA.
Es modificarà la 4a clàusula.
En quant a la federació, es regeixen per la nova Llei de l’Esport. Qualsevol monitor ha d’estar
inscrit al ROPEC, Registre de Professionals Esportiu de Catalunya. Es pot fer a través de la
formació en dinamització esportiva del Consell esportiu de l’Anoia. Així mateix és obligatori el
certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Així mateix s’obliga a les entitats a
disposar d’un Pla d’Igualtat i el protocol d’igualtat corresponent.
El motiu de l’obligació a federar-se, és per a l’especialització oficial de graus tècnics garantit
per l’Escola Catalana de l’Esport i el Consell Català de l’Esport conforme has adquirit els
continguts per a cada cinturó. També per la cobertura de l’assegurança i les prestacions de la
Federació com els serveis jurídics.
Matrícula: 20 euros a compte de la llicència. Al desembre, quan arriba el preu exacte de la
mateixa es descompte aquest import avançat. Al mes de gener es tramita aquesta llicència i es
donen d’alta.
Per aquest motiu es proposarà una reunió amb les famílies per explicar el tema de llicències i
que puguin optar.
Aquest anys s’informarà, qui la vulgui treure que la tregui, i de cara a l’any vinent es farà per a
tots els participants, fent l’excepció dels que iniciïn el curs el primer any exclusivament. Per
complir els objectius per acreditar-se s’haurien de fer dues hores setmanals.
Es proposarà, abans de finalitzar el curs, qui continuarà el curs vinent, així es podrà planificar
amb seguretat. Així es podrà organitzar en dos grups, un de tecnificació amb llicències i un
d’iniciació.
S’acorda convocar als pares a través de l’AMPA per la reunió informativa el 18 d’octubre, a
les 17:30h. Posteriorment es farà una valoració conjunta.
S’acorda que al conveni s’especifiqui que aquest any sigui opcional, també es modificarà
l’article de gestió de pagament, fent-ho via factura.

2.- Assemblea
S’acorda data assemblea pel 4 de desembre a les 20:00h.
3.- Activitats lliure disposició
1.- Pista de gel- 4 novembre
2.- Neu- 24 febrer
3.- Hípica- 20 de maig
Passarà un pressupost i es decidirà en funció de la proposta.
4.- Pícnic
Proposta 27 d’octubre per no coincidir amb el cap de setmana de cures i per garantir la
participació

Finalitza la reunió a les 21:30h. Propera reunió 9 d’octubre a les 20h.

