
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 5 DE FEBRER DE 2015 

 

 Aprovació de l’acta anterior: 

Un cop aclarit que els 70€ de què es parla a l’acta anterior són anuals, es procedeix a 

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

 Seguiment del Carnestoltes:  

Hi ha 160 persones apuntades. Es van donar de baixa 3 persones i se’ls van tornar els 

diners. Aquestes baixes es van suplir amb la incorporació de més gent. Surten en 8a 

posició i hi ha botifarra per tothom per sopar. Entre aquesta setmana i dissabte s’ha 

d’acabar tot. La carrossa està enllestida. Hi ha tallers a l’escola a les tardes. El lema del 

Carnestoltes és: “MDP per la immersió lingüística”. La coreografia la preparen la Judit 

Jorge, la Mireia Torres, la Vero i la Tonyi.   

 Jornada de Portes Obertes: 

L’escola està treballant en la Jornada. Hi ha el cartell penjat a la Rambla. La setmana 

passada va estar al C/ Santa Caterina. Es faran flyers i es passaran cartells per les 

botigues. Es donaran carpetes per les famílies que vinguin. 

Hi ha programades un seguit d’activitats. Es començarà per un photocall del que es 

passarà informació properament. També es farà la cursa i es demanaran els inflables 

de la diputació. Aquests inflables s’han d’anar a buscar dijous o divendres i tornar-los 

el dilluns. L’AMPA posarà l’esmorzar i el pica-pica del vermut.  

Es començarà a les 10 per poder preparar les taules.  

 Festa per l’Owen:  

Un dels membres de la comissió de treball per la Festa per l’Owen, el Joaquin, es 

disculpa perquè no podrà col·laborar per motius personals.  

La Marta Coll ha parlat amb la Maria Farrés, i ens comunica que les Macedònia no 

podran col·laborar per motius d’agenda. La Marta ens explica que la germana de la 

Maria canta en un altre grup i també se la podria contactar.  

Es mirarà de parlar també amb el nen que fa màgia.  

Abans de res, es parlarà amb la mare de l’Owen per si els va bé la data que hem 

proposat. En cas que es tingui tot una mica lligat, es podria fer propaganda a la 

Jornada de Portes obertes.  

 Informacions dels delegats/des: 

Es fa una pregunta general a la germana sobre el dia de la neu i és el per què l’escola 

no va obrir a la tarda. La Germana ens diu que la decisió es va prendre al matí quan 

nevava més fort. També se li suggereix que en dies així, l’escola obri les portes abans.   

La Carolina ens fa arribar uns comentaris de la seva classe en què ens diu que estan 

molt contents amb l’equip de mestres i volen que aquestes opinions arribin als 

mestres. Per altra banda, tenen alguna queixa respecte algun dels mestres perquè els 

nens els diuen que estan molt pendents del mòbil.  

 Informacions de la Presidenta:  

La Presidenta ens explica que el rètol del llum de Nadal ja està arreglat i ja no dóna 

més problemes.  

La xerrada dels mossos tindrà lloc el dia 10 de març a les 9 del vespre.  



La Presidenta també ens explica que pel que fa a la Marató de TV3 es van publicar 

totes les fotos a la web de TV3.  

El novembre de l’any passat es va aprovar una llei que diu que totes les associacions 

han de pagat impost de societats i per aquest motiu s’haurà de portar la comptabilitat. 

Es preguntarà a la CCAPAC per saber si tenen un servei d’assessorament.  

Pel que fa al projecte de tenir un tríptic de l’AMPA, a la següent reunió ens portarà un 

esbós.  

 Informacions de la Directora: 

La Gna. Lluïsa ens comunica les dates oficials de preinscripció que són del 110 al 17 de 

març. 

 Precs i preguntes: 

Es pregunta a la Gna. Lluïsa sobre la nova porta que hi ha a la pista negra, que fa que 

una de les parets tingui un escaire molt perillós pels nens, però ens diu que ja s’han 

demanat els protectors per evitar aquest perill.    

 

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

 

S’acaba la reunió a les 22:40. 

 

Assistents a la reunió:  

Judit Faure, Anna Godó, Carolina Telechea, Marta Coll, Rosa Cuadros, Montse Luque, 

Oriol Torra, Rubèn Campo, Gna. Lluïsa, Imma Queraltó, Judit Jorge, Mireia Torres, 

Mireia Sabaté, Antonio Espinar i Montse Pelfort.  

S’excusen la Vanessa Claramunt, la Sílvia Luque, la Sònia Ortega, el Joaquin Nuñez, la 

Tonyi León, la Marta Gabriel, la Gna. Noemy, la Montse Raja i la Verònica Luque.  

   

 


