
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 2 DE JULIOL DE 2015 

 Aprovació de l’acta anterior: 

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

 Valoració de la festa de 6è:  

La festa va anar molt bé. Llàstima el temps perquè estava tot muntat per fer-ho a fora. 

El pica-pica amb els pares va fer-se al menjador. I el sopar de nens i professors es va 

fer a la sala de psico. Pel que fa a les barres del sopar, en van quedar moltes 

d’escalivada i van marxar les vegetals. S’ha de tenir en compte de cara als sopars dels 

anys següents, que hi ha nens marroquins.  

 Valoració del sopar de final de curs: 

Ha anat molt bé. Es demana d’allargar una mica la música final per fer més festa. El 

menjar va anar molt bé, i la coca va ser justa.  

 Valoració de la Festa de la Llar:  

Va anar molt bé. Els professors s’ho van treballar molt. No hi va anar gaire gent i va 

sobrar coca. Es va calcular que hi anirien unes 120 persones, i s’ha de pensar com a 

molt per unes 100.  

 Informacions dels delegats/des: 

La Marta Coll ens fa arribar la pregunta d’una mare de l’escola que vol saber si les 

finestres de la sala de psico que donen a la pista blanca es poden obrir. Les van veure 

obertes el dia de la festa de final de curs i volen saber si els nens les poden obrir.  

La Judit Jorge vol saber si les bates de P3, sense botons, es poden fer servir també a 

P4.  

 Informacions de la Presidenta: 

La Montse Pelfort ens diu que deixa el càrrec. Es veu obligada, a partir de setembre, a 

deixar el càrrec per motius laborals. Vol agrair moltíssim el recolzament i la 

col·laboració de tots els membres de la Junta. Pels estatus posa que cada4 anys s’ha de 

canviar la junta. Aquest proper curs, al setembre es convocaran eleccions.  

La vicepresidenta, la Montse Raja, també plega. Fa molts anys que és a la Junta i ara 

veu que és el moment de plegar. Ha vist bastantes juntes, i últimament s’ha sentit 

bastant incòmoda per certs motius.  

La tresorera també plega perquè canvia els nens d’escola. 

La secretària també deixa el càrrec perquè porta ja molts anys sent la secretària, però 

segueix a la Junta com a vocal.  

Per aquest motiu, s’han de convocar eleccions per renovar tots els càrrecs. 

 Informacions de la Directora:  

La informació dels professors ja es va passar per correu. Els desdoblaments que es van 

incorporar fa dos anys, s’han anat mantenint aquest curs. 

El curs vinent faran plàstica en anglès. Es vol mantenir l’alt nivell d’anglès que hi ha a 

l’escola.  

L’equip directiu segueix treballant i si hi ha algun canvi se n’informarà a principis de 

curs. 

S’ha presentat sol·licitud per les colònies en anglès de6è. S’ha demanat també 

l’auxiliar de conversa en anglès. Es proposa que l’auxiliar estigui a casa d’algun 

membre de la Junta. De moment s’han ofert la Sílvia Luque i la Imma Queraltó.  



Al setembre, les germanes tornaran a l’escola. La germana Alícia i la germana Núria es 

queden al carrer Sant Josep. La germana Dorotea i una altra germana van a viure 

també a la casa del carrer Sant Josep.  

Els dies de lliure disposició de cara al curs vinent són:  

30/10/15, 7/12/15, 8/1/16, 8/2/6 i 25/4/16. 

Les vacances del proper curs seran:  

23/12/15 a 7/1/16 – vacances de Nadal. 

19/3/16 a 28/3/16 – vacances de Setmana Santa.  

 

Pel que fa al casal d’estiu, hi ha apuntats 95 nens i nenes aproximadament.  

 

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 3 de setembre de 2015. 

 

 

Assistents a la reunió:  

Mireia Sabaté, Montse Raja, Anna Godó, Carolina Telechea, Oriol Torra, Rubèn Campo, 

Judit Jorge, Antonio Espinar, Montse Luque, Marta Gabriel, Sílvia Luque, Rosa Cuadros, 

Marta Coll, Gna. Lluïsa, Montse Pelfort, Sònia Ortega, Imma Queraltó.  

 

Han excusat l’assistència Joaquin Nuñez, Mireia Torres, Tonyi León, Vanessa 

Claramunt, Vero Luque, Gna. Noemy, Judit Faure i Javi Manzano.     


