
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 4 DE JUNY DE 2015 

 Aprovació de l’acta anterior: 

L’explicació que es fa a l’acta del dia 7 de maig sobre el tema de 1r no acaba de 

convèncer el delegat. Problemes a 1r n’hi ha i no li agrada com s’explica. A 1r hi ha un 

problema continuat de baralles que fa molt de temps que dura. Sempre és el mateix 

nen i tothom ha rebut. S’ha parlat amb els pares i amb l’escola i el problema segueix. 

Els pares afectats també han parlat amb la professora però no s’hi acaba de trobar una 

solució. Un cop feta l’esmena en aquest punt, s’aprova l’acta que s’havia enviat per 

correu electrònic prèviament.  

 Festa de final de curs:  

Es pregunta el preu del sopar pels nens ex-alumnes i es queda que el preu serà de 10€. 

Abans del sopar hi haurà l’activitat de Ritmijoc per part de les alumnes de P3. Els 

presentadors de la festa seran els alumnes de 6è. L’Anna Godó serà l’encarregada de 

comprar els obsequis que es donen a tothom qui balla. S’ha de recomptar la gent que 

ve a sopar pel tema d’encarregar més taules. A la pista blanca hi soparan els nens de 

4t, 5è i 6è, i al pati la resta de gent. A mitja setmana s’aniran a penjar els llums.  

 Festa de 6è:  

A sopar hi haurà 23 nens i 27 professors. Pel que fa al pica-pica de després de la 

graduació, compten que hi haurà unes 150 persones. Pel que fa a estovalles, gots i 

plats es faran servir els que hagi comprat l’AMPA. Les samarretes dels alumnes es fan a 

Born by Cala. Costen entre 5 i 6€.  

Pel que fa a la festa de P2, es calcula que hi aniran unes 100 persones. S’ha de 

preveure comprar coca, sucs, aigua i fanta i coca-cola.  

 Informacions dels delegats/des: 

El Joaquín Nuñez pregunta com és que si ja no hi ha piscina el mes de juny, se segueix 

pagant. S’explica que es va quedar que l’import anual es repartiria en tots els mesos 

escolars. 

La Mireia Torres pregunta pel tema del menjador del casal. De moment hi ha 70 nens i 

nenes inscrits i s’esperarà a l’últim dia per decidir què es fa amb el menjador. Pel que 

fa a la permanència del casal, també s’esperarà al recompte final.  

 Informacions de la Directora:  

La Germana Lluïsa ens diu que a l’última reunió es diran les tutories del curs vinent.  

A la reunió que hi va haver de Consell Escolar, es va parlar del dret de pas cap a la pista 

negra. Es vol deixar de pagar els 1700€ que es paguen ara per aquest dret. Es va 

intentar negociar amb els propietaris de la finca, que van demanar una proposta 

econòmica per part de l’escola. La proposta que es va fer, va ser la de considerar 

aquest terreny com a sòl industrial i pagar la quantitat que marca. Pels 20m² que té el 

terreny es calcula que si el valorem com a industrial el preu a pagar serien de 332€, 

arribant la proposta a 500€ com a  molt. La proposta no va ser acceptada pels 

propietaris. L’opció de comprar el tros de terreny, tampoc no va ser acceptada. La 

propietat va fer una contraoferta de 800€ + IVA i no es va acceptar. Al final, no s’ha 

arribat a cap acord, per la qual cosa, es tancarà el pas cap a la pista negra i s’haurà de 

sortir pel carrer.  



A la Germana Lluïsa se li ha preguntat pel tema de les vacunes, arran de la informació 

que ha arribat els últims dies d’un nen ingressat per diftèria. La Germana ens explica 

que quan es matricula un nen/nena es demana el carnet de vacunes per saber si estan 

al dia, tot i que no és obligatori. En cas que no estiguin al dia, es posa en coneixement 

del departament afectat.  

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 2 de juliol de 2015 al pati de l’escola. 

S’acaba la reunió a les 23:00. 

 

Assistents a la reunió:  

Joaquin Nuñez, Montse Luque, Sílvia Luque, Rosa Cuadros, Marta Coll, Sònia Ortega, 

Germana Lluïsa, Montse Raja, Mireia Sabaté, Mireia Torres, Rubèn Campo, Imma 

Queraltó, Antonio Espinar, Anna Godó i Judit Jorge.  

 

Han excusat la seva assistència la Montse Pelfort, Tonyi León, Judit Faure, Javi 

Manzano, Carolina Telechea, Oriol Torra, Germana Noemy i Marta Gabriel.  


