
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 5  DE NOVEMBRE DE 2015 

 

 Aprovació de l’acta anterior: 

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

 Cursa popular:  

Es fa la valoració corresponent a la cursa popular força positiva i el pica-pica molt bè 

organitzat. Les famílies quedem satisfetes.  

 Assemblea General com cada any fluixa, s’hauria de de motivar a les famílies i de cara 

l’any que bè tractar el tema perquè hi hagués més participació. 

 Valoració de la Festa de la Castanyada. Els tallers van tenir èxit, però el sopar no. Es 

comenta de potenciar més els tallers i fer un berenar enlloc de sopar, queda pendent 

per tractar el tema del sopar per l’any vinent. També va ser positiu Hallowen. 

 Festival de Nadal, el dia 11 de desembre, s’ha parlat del vestuari de cada curs perquè 

cada delegat faci l’entrega corresponent. També s’ha decidit fer guardioles per recollir 

donacions per la Marató de TV3.  

 Marató, el dia 13 de desembre anar a buscar el tió a les 10 del matí, a continuació 

esmorzar, els diferents tallers i per acabar la cantata. S’han fet diferents propostes 

s’han de tractar a veure que aconseguim. El preu del tiquet serà de 5€ i poder fer totes 

les activitats. 

 Sopar de Nada. El dia 19 de Desembre, com cada any a les 20:00 hores missa, a les 

21:00 hores caguem el Tió i seguidament anirem a sopar, s’han de demanar 

pressupostos i decidir menú, s’ha proposat demanar preus a Can Passanals i fer 

macarrons per els nens i farcits de pollastre o vedella amb bolets pendent de 

confirmar de postres turrons i coca. Es comenta que el dia cap el dia 5 de Desembre es 

passarà la circular per les inscripcions amb data límit de recollida el 15 de Desembre. 

 Carnestoltes: 

Els membres de la comissió del Carnestoltes ens comenten que segons els resultats de 

les votacions s’ha decidit la disfressa de Astronautes, el lema queda pendent amb 

diferents propostes. També s’informa de que s’envia la circular per les inscripcions 

amb data màxima 1 de Desembre. 

 Festa solidaria de l’Owen, proposta per pagar les cadires des de l’Ampa, es decideix 

col·laborar en ajudar a baixa cadires de la sala d’actes a la pista, es deixen cadires però 

no es lloguen. 

 Neteja de pista de l’escola, s’ha fet una neteja de la pista ja que  per les fortes pluges 

va quedar plena d’aigua i en molt dolentes condicions es va decidir fer venir una 

empresa de neteja per així deixa-la neta,  es comenta que l’Ampa haurà de fer-se 

càrrec de la despesa, es dona aprovació de fer-se càrrec de la despesa però es 

comenta intentar donar informació abans de fer-se aquestes coses. 

 Informacions de la Directora:  

La Gna. Lluïsa ens comenta lo posar paradeta per les festes del “barri” però no estem a 

temps... de fer tantes coses. També ens que en breu hi ha lo del Consell Escolar, hi surt 

com a representant la nostra Vice-presidenta Judith Jorge. Que en la proera reunió ens 

donarà la corresponent informació- 

 



La següent reunió queda convocada pel dijous 14 de gener 2016. 

 

S’acaba la reunió a les 23:25. 

 

Assistents a la reunió:  

Judit Jorge, Carolina, Vanessa, Oriol, Gna. Lluïsa, Marta Coll, Sònia Ortega, Joaquin , 

Antonio E, Rosa, Silvia, Emma, Mònica, Imma U., Imma Q., Mònica, Judith, Mireia, 

Montse L., Judit F. 

 

S’excusen: Ruben Campo, Gna Noemy, Marta G., 

   


