
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 04 DE FEBRER DE 2016 

 

 La reunió comença a les 21:05h. 

 Assistents a la reunió: Marta Gabriel, Marta Coll, Sílvia Luque, Joaquín Nuñez, Antonio 

Espinar, Mònica Lluís, Rosa Cuadros, Judith Jorge, Sònia Ortega, Germana Lluïsa, 

Germana Noemí, Mireia Torres i Imma Ubals. 

 

 Aprovació de l’acta anterior: S’aprova l’acta que s’havia enviat per correu electrònic 

prèviament. 

 Valoració de les aportacions de l’AMPA a les activitats: Fish&Chips + Publi Bus Portes 

Obertes, també es sotmet a votació com hauran de ser a partir d’ara les aportacions 

que faci l’AMPA, si de caire general per a tots els alumnes o només als socis. La 

valoració que es fa de les aportacions és molt bona per part de la majoria dels 

assistents a la reunió, també es comenta que els nens que han assistit a la gravació del 

programa de TV3 Fish & Chips estaven molt contents amb l’activitat. S’ acorda per 

amplia majoria que a partir d’ara totes les donacions que l’AMPA faci a l’escola, prèvia 

votació de la junta, seran sempre dirigides a TOTS els alumnes de l’escola, sense 

distinció de si són o no sòcies o socis de l’AMPA. Arrel d’aquest tema i a proposta de la 

presidenta, es fa una proposta a tots els membres de la junta: com augmentar els 

membres de de la nostra associació. Es presenta un quadre amb la relació alumnes-

socis AMPA, a fi que tots els presents puguin valorar els percentatges de participació. 

Es demanen idees a la junta per auto promocionar l’AMPA i fer arribar la informació de 

tot el que fem i amb tot el que col·laborem a nivell d’escola. S’acorda presentar a final 

de curs a tots els alumnes, i per escrit,  una relació amb les activitats realitzades i les 

ajudes donades a l’escola. Similar a la que es presenta a l’assemblea de l’AMPA.  Per 

altra banda també es proposa de fer un tríptic amb la mateixa informació de manera 

visual, aquesta opció queda programada per a l’any següent, si no es pot fer abans. 

Una de les propostes és molt ben acollida, l’Antonio Espinar és qui la fa; es tracta de 

fer un Racó de l’AMPA per a la jornada de portes obertes de l’escola, el proper 13 de 

febrer. Amb aquesta finalitat la Germana Lluïsa ens cedeix una ubicació dins l’escola, 

així com els panells per enganxar fotos i informació que ens interessi difondre. 

Tanmateix també ens deixarà utilitzar l’escola per poder treballar en aquest projecte. 

A més de fotos també es parla d’exhibir disfresses dels tres últims anys. Es quedarà 

durant aquest setmana per treballar en aquest racó. Queda molt clar l’objectiu de la 

junta: fer nous socis. Dels 232 alumnes actuals hi ha 144 socis. Per tant mirar de 

superar el llinda del 62% de socis actuals. 

 Preparatius i pressupost Carnestoltes 2016. La Sònia fa un petit resum de com està 

anant la preparació del Carnestoltes a dos dies de la Rua. Està tot pràcticament 

enllestit per al dissabte. Tresoreria exposa els números que fins a dia d’avui té 

presentats per aquesta activitat i la comissió del carnestoltes els conforma i acaba de 

comentar les despeses que encara no han presentat per tal de tancar el pressupost. 

Aquest any el pressupost s’ha excedit en 300€, la junta per majoria ho aprova i ho 

dona per vàlid. Un cop presentin els comprovants de les despeses se’ls pagaran. 



Es proposa que per l’any vinent el preu per participant sigui més elevat que aquest 

any, es valora la possibilitat de que per comptes dels 7€ que s’han pagat aquest any es 

passi a pagar-ne 10€.  

Aquest any hi ha hagut finalment 120 participants a 7€ cadascú hem tingut uns 

ingressos de 840€.   

També ens proposem per al curs vinent, començar abans els preparatius per al 

carnestoltes. I així no anar tant justos de temps.  

 Comanda Samarretes AMPA. Lligat amb el punt anterior, per al dia de Portes Obertes, 

es parla de fer una comanda de samarretes blaves AMPA MDP, per així poder portar-

les per la cursa qui la faci o durant la jornada qui vulgui. Acordem que els delegats 

faran un missatge de whats app a les seves classes per recollir comanda i la Mireia 

Torres farà la comanda el proper diumenge per la tarda. Prèvia consulta al Pep de 

ByPuns per confirmar preu unitat. Si el preu és igual o inferior a 5’80€ es farà comanda 

directament. A més el Maure dels extraescolars havia demanat també samarretes pels 

nens, que també s’inclouran a la comanda. 

 Jornada de Portes Obertes de l’escola. El proper dissabte 13 de febrer és el dia de 

Portes Obertes de l’escola. L’escola és qui organitza la cursa i les activitats que es fan  

dins l’escola pels diversos assistents. L’AMPA s’encarregarà de preparar i oferir a tots 

els assistents un esmorzar després de la cursa al pati de l’escola, seguint la línia de 

l’any passat i del Racó de l’AMPA. 

Esmorzar; la Mònica Lluís es presta a preguntar preus i fer comanda per als croasants i 

ensaïmades al Dillepasa S.L. ,  la Marta Gabriel s’encarregarà de comprar la beguda i si 

cal gots i tovallons de paper (cal revisar estocs a l’armari de l’AMPA), la Sònia Ortega 

encarregarà set coques al Garnier i també la xocolata. Es comprovarà si l’any passat 

l’AMPA va col·laborar també en el pica-pica del migdia i si és així també serà a càrrec 

nostre.  

 Sortida de primavera. Programem la data per la sortida, el proper diumenge 17 d’abril. 

Quedem que de cara la propera reunió es presentaran propostes per la sortida, que 

inclogui una caminada per petits i grans, a més es decideix que cadascú es porti el seu 

dinar i fem pícnic i si la proposta escollida no inclou activitats per nens, les 

organitzarem nosaltres, per tant el lloc escollit hauria de tenir un espai per poder fer-

les. La Mireia  proposa anar al Òdena Village, ens explica que hi ha alguns animals 

perquè els nens els puguin veure i comenta que portarà més informació per presentar-

la durant la propera reunió. La data pot variar en funció de la opció que finalment 

quedi escollida. 

 Informacions de la presidenta. La Mireia exposa una possible via de publicitat per 

l’escola, el diari digital, Anoia Diari. Sembla que aquest diari on line dedica una part a la 

publicació gratuïta d’esdeveniments de les diferents escoles de la ciutat. Les Martes, la 

Sílvia, la Sònia i la Rosa, proposen buscar informació més acurada per comentar-la a la 

propera reunió i així poder publicar notícies de la nostra escola ben aviat. També es 

mirarà el tema de les enganxines per als cotxes i es proposa deixar per més endavant 

la proposta feta en altres reunions del Taller de Cuina, ara com ara el cuiner que hauria 

d’impartir el curs és de viatge fora del país. 

 Informacions dels delegats: Es proposa començar a treballar en al festa de 6è. El 

pressupost de l’any passat va ser de 770€. La Silvia Luque comenta que cal convocar 



als pares de 6è per començar a preparar la festa. Cal preparar les samarretes, orles i el 

sopar per als alumnes i professors. La Judith Jorge apunta que aquesta any els pares de 

5è han de fer els preparatius del sopar i guarniment del pati, se’ls passarà informació 

de com es va fer l’any passat per donar-los idees. 

 Informacions de la Directora: La directora ens agraeix les dues aportacions fetes a 

l’escola per part de l’AMPA. Una de 250€ destinada a la publicitat dels autobusos 

urbans de la ciutat, per promocionar el dia de Portes Obertes i també la de 250€ feta 

per al desplaçament dels nens i nenes que van assistir a la gravació del programa de 

TV3 Fish & Chips.  

També comenta que la comanda de llibres de música de segon de primària ja ha 

arribat. 

La Directora ens diu que l’any passat, per al dia de Portes Obertes a part de l’esmorzar, 

l’AMPA també es va fer càrrec del pica-pica per a les mares i pares visitants del centre, 

que es va fer més al migdia, cap a les 13h.  Els assistents no recorden exactament si 

l’any passat va ser o no així, en qualsevol cas la Tresorera diu que revisarà els tiquets 

de l’any passat a veure que es va comprar. En tot cas es decideix fer el pica-pica, i 

comprar patates, olives, galetes salades i refrescos. Es revisarà que hi ha i la Marta 

Gabriel i la Sònia se’n carregaran de comprar-ho juntament amb la resta de coses que 

cal comprar. 

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 3 de març 2016 a les 21:00h. a la sala 

d’actes de l’escola. 

 

S’acaba la reunió a les 22:50h. 

 

 

S’excusen: Tonyi León, Imma Queraltó, Judith Faure, Javi Manzano, Vanessa Expósito, 

Emma Magdaleno, Carolina Telechea, Mònica Horno, Oriol Torra, Ruben Campo i 

Montse Luque. 

   


