
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 4 DE DESEMBRE DE 2014 

 

 Aprovació de l’acta anterior: 

S’aprova l’acta que s’havia enviat per correu electrònic prèviament.  

 Valoració de la Marató:  

La valoració és molt positiva. Es vol repetir l’any vinent. La sessió de zumba va anar 

molt bé. El diumenge es fa ver escola. La recaptació va ser de 1034,14€. Un 

suggeriment per l’any vinent és fer un taller de maquillatge. 

 Festa de Nadal:  

El menú del sopar és vedella amb bolets i els nens soparan macarrons. Pel tió es 

comptaran els nens que hi ha i es faran torns. Per un altre any, es proposa fer uns 

sortida a la muntanya a buscar el tió.  

La llista de voluntaris per anar a parar taula el dia abans és: Judit F., Sònia, Mireia T., 

Rubèn, Montse i Sílvia.  

 Carnestoltes: 

De moment hi ha 130 persones apuntades. Hi ha baixada de gent perquè l’any passat 

els alumnes de 6è hi van anar molta quantitat. Divendres passat es va fer una reunió i 

es va decidir de fer un submarí. Ja s’ha començat a moure el tema de materials. Pel 

que fa al tema de les ampolles ja les tenim aquí. La Sònia ens ensenya les ampolles que 

es volen pels nens i les dels adults ja muntades.  

Les ulleres ja les tenen pensades. Al cul hi portaran una roba estampada de peixos i 

també es voldrà posar aquesta roba al voltant del submarí.  Es pagarà el llum que es 

gasti del magatzem de quan es faci la carrossa. Es mirarà de fer la rua també a una 

altra ciutat.  

 Informacions dels delegats/des: 

La Montse Luque pregunta si els nens de 5è que estan castigats es queden a la classe 

sols o hi ha algun professor que es queda amb ells. La gna. respon que ja ho 

preguntarà però en principi s’hauria de quedar algú amb ells. 

La Judit Jorge comenta que les entrades pel festival d’aquest curs valen 4€ i hi ha gent 

que s’ha quedat sense entrades. Es passarà un whatsapp per classe per preguntar si hi 

ha algú que tingui entrades i no les faci servir.  

També es pregunta si el  dia 9 de desembre hi haurà l’opció de deixar els nens de P3 a 

P5 a l’escola. Encara no se sap perquè encara no s’ha tancat el termini però si s’arriba 

a 5 alumnes sí que es farà.  

 Informacions de la Presidenta:  

La Presidenta ens informa que les campanyes de Càrites i de recollida d’aliments es fan 

des de l’escola.  

Un tema preocupant és el de l’aparcament. S’ha de mirar d’aparcar bé perquè hi ha 

hagut queixes per part dels veïns. S’han d’adoptar mesures. La presidenta s’ha mogut i 

ens informa que el regidor responsable ha proposat arribar a un acord amb el pàrquing 

de la Plaça de la Creu com a possibilitat. S’han posat en contacte amb els responsables 

i es faran números.  

Ja tenim logo nou. L’ha fet la germana de la Rosa Cuadros. Se’ns passen uns esbossos 

diferents i surt escollit en número 1.  



 

 Informacions de la Directora: 

La Gna. Lluïsa ens informa que el parquet de la classe de psico ja està canviat. Ara s’ha 

de pintar perquè el color que hi ha fins ara “canta” molt. A partir d’ara una de les 

normes per anar a la sala de psico serà que s’haurà d’entrar amb mitjons.  

S’ha agafat el projecte de pissarres per inicial, primària i infantil. Hi ha pressupostos i 

s’ha de mirar.  

A nivell d’escola s’està treballant per fer activitats. Hi ha un ambient que fa propici que 

les famílies des de fora facin arribar opinions que des de dintre no es veuen.  

 Precs i preguntes: 

Es valora el fet d’haver avançat l’hora de reunió a les 9 del vespre. L’opinió bastant 

majoritària és que és una bona hora, tot i que hi hagi gent que vingui un pèl tard.  

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 8 de gener a les 21:00. 

 

S’acaba la reunió a les 22:45. 

 

Assistents a la reunió:  

Javi Manzano, Judit Faure, Marta Coll, Marta Gabriel, Rosa Cuadros, Sònia Ortega, 

Sílvia Luque, Montse Luque, Joaquin Nuñez, Oriol Torra, Rubèn Campo, Gna. Noemy, 

Gna. Lluïsa, Imma Queraltó, Verònica Luque, Judit Jorge, Mireia Torres, Mireia Sabaté, 

Antonio Espinar i Montse Pelfort.  

S’excusa la Carolina Telechea i l’Anna Godó. 

   


