Acta Ampa Escola-Conservatori Municipal Música d'Igualada, juny 2017

1. Es llegeix i s'aprova l'acta anterior.
2. Web Ampa. Es decideix tancar la de l' Ampa i linkar les actes i altres informacions a la web
Escola de Música.
3. Col·laboració Cantata Escolar. Cal continuar-hi ajudant. Cal recordar col·laborar també al
Sonaescola cada curs.
4. Finançament de la Festa final de curs. Aquest curs dilluns 19 de juny, a les 7h.
5. Col·laboració en les despeses dels desplaçaments. Caldria continuar informant que ho paga
l'Ampa.
6. El 21 de juny hi ha la Festa Música a la Fresca. Queda pendent parlar en una propera reunió si cal
que l'Ampa tingui paper a la festa.
7. Es continua fent l'agraïment als mestres en el últim Claustre amb unes pastetes i cava.
8. Despeses. S'expliquen les despeses. La Direcció parlarà d'on seria necessari utilitzar els diners
que no s'han utilitzat , uns 2.000 €
9. Projecte reviu l'instrument. Es recorda objectiu. S'explica el volum d'intercanvis. De tots els
instruments que s'han ofert, s'han pogut connectar 12 famílies i instruments. Pel proper curs es vol
mantenir, però caldria trobar la manera que ens informin que l'instrument ja no està disponible
perquè s'ha traspassat. Queda pendent de parlar-ne en propera reunió.
10.Informacions des de Direcció:
Aquest estiu s'inicien les obres per tal de posar Calefacció al centre durant els propers 4 anys, també
es millorarà l' aïllament.
Aquest estiu hi haurà estiuet a l'Ecmmi.
Aquest curs han tingut certes irregularitats amb l'enviament de rebuts.
11.Tema quotes, cobrar-les aquest juny. Va anar molt bé com van quedar preparats els llistats per
poder-ho fer. En principi quedem divendres 9 de juny. Ja ens diran.
12. Renovació càrrecs junta.
Sembla que caldria que entressin pares de llarg recorregut, ja que força membres de la junta tenen
fills que pleguen. La Mònica Galtés s'apunta. Jordi Pelfort disponible d'aquí dos anys.
13. Queda pendent la xerrada de l'Albert Gumí pel primer trimestre amb el tema de Música en
família. Ens hi posarem en contacte el setembre.
Sense res més a afegir, es tanca la sessió.

