
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 8 DE GENER DE 2015 

 

 Aprovació de l’acta anterior: 

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

 Valoració de la Festa de Nadal:  

La valoració és molt positiva. El menjar va estar molt bé i la quantitat va ser molt 

correcta. El tió també va anar molt bé.  

 Xerrada seguretat a Internet: 

La Presidenta ha parlat amb els mossos per fer la xerrada pels pares. Ha enviat un 

correu donant unes dates de febrer com a proposta però encara no han contestat. Pel 

que fa als horaris, els Mossos van dir que era millor al vespre. Quan ens ho passin ja 

s’informarà a la Junta per acabar de concretar. Es deixar anar la proposta de fer la 

xerrada també pels alumnes de l’escola.  

 Carnestoltes: 

La comissió de Carnestoltes ja té el prototip fet i ja han encarregat el material. La 

carrossa ha canviat. Al final serà un fons marí perquè el dipòsit que s’havia trobat no 

era adient per fer un submarí. Es faran servir diferents materials per fer el corall, els 

peixos... La Sònia ens ensenya el cinturó que portaran a la disfressa. Per la coreografia 

ja tenen la música però falta qui faci el ball. De moment hi ha 140 persones apuntades.   

 Sortida de Primavera: 

S’ha parlat de fer alguna activitat per ajudar l’Owen: espectacles, tallers, màgia. S’ha 

de buscar una data. Es proposa finalment el cap de setmana del 21/22 de març. S’ha 

format una comissió per organitzar les activitats: Mireia, Montse P., Sònia, Montse L., 

Joaquin.  

 Informacions dels delegats/des: 

El Joaquin pregunta si a les activitats extraescolars es podria passar un informe de com 

ha anat el trimestre. La Gna. ens diu que es mirarà de fer.  

El Joaquin també comenta que se li ha fet arribar el comentari que pel Festival de 

Nadal hi havia massa feina per la poca estona que els nens sortien i que alguna classe 

destacava en el vestuari per sobre de les altres. La Gna. ens explica que el tema del 

vestuari es va decidir amb l’escola i va ser el claustre qui va repartir a les classes el 

paper que els tocaria fer.  

La Montse Raja ens explica alguns dels temes que van tractar al Consell Escolar. Es va 

proposar que a les properes eleccions al Consell, la franja horària per poder votar 

s’ampliés.  

El dia 21 de febrer hi ha la Jornada de Portes Obertes i el Joan Alcoberro va demanar si 

el podríem ajudar en les activitats. Des de l’AMPA no hi ha cap problema en ajudar-lo. 

La Mireia Sabaté ens comunica que pel Concurs de Postals es van comprar llibres per 

un valor de 290,45€. La Gna. ens diu que la festa va anar molt bé.  

 Informacions de la Presidenta:  

La Presidenta ens explica els problemes que han tingut aquest curs per penjar el cartell 

de Nadal. Els problemes han estat a nivell d’il·luminació doncs el programador estava 

totalment desprogramat. Un altre problema va ser el de conectar a l’Arxiu. Cada any 

quan es connectava i es desconnectava els saltava el llum. A  partir d’ara es farà venir 



un tècnic de l’ajuntament a endollar i desendollar quan l’avisem i així no es quedaran 

sense llum.  

La Presidenta també ens proposa el tema de les pissarres digitals que ja es va tractar 

en una petita comissió. Es volen posar pissarres a Educació Infantil i les que falten a 

Primària. En principi hi ha pressupostos per posar 5 pissarres, però també els tenim 

desglossats per posar-ne només 3 o només 2.  

5 pissarres i ordinadors són molts diners. Després de fer molts números, s’acorda de 

fer 2 pissarres. Si es fan 2 pc i la instal·lació serien 2 quotes de 860€ IVA inclòs, o bé si 

es fa un equip tot sencer són 2 quotes de 1300€ IVA inclòs. Es procedeix a votar i per 

majoria absoluta es decideix que paguem una pissarra sencera. La 1a quota serà el 

mes de març de 2015. 

 Informacions de la Directora: 

La Gna. Lluïsa ens explica que ha parlat amb el Jordi Pont, el regidor de mobilitat de 

l’Ajuntament pel tema de l’aparcament davant de l’escola. La proposta que ens faran 

arribar per poder aparcar al parking de la Plaça de la creu serà de 70€ per 2 hores al 

dia. Quan ens arribi la proposta ja la valorarem. Ara de moment es passarà un paper a 

les famílies explicant-los el problema i demanant la col·laboració de totes elles per tal 

de no agreujar el problema.   

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 5 de febrer a les 21:00. 

 

S’acaba la reunió a les 23:05. 

 

Assistents a la reunió:  

Javi Manzano, Judit Faure, Marta Coll, Rosa Cuadros, Sònia Ortega, Sílvia Luque, 

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

Imma Queraltó, Montse Raja, Judit Jorge, Mireia Torres, Mireia Sabaté, Antonio 

Espinar i Montse Pelfort.  

S’excusen l’Anna Godó, la Verònica Luque i la Tonyi León. 

   

 


