
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 02 DE JUNY DE 2016 

 

Comença la reunió a les 21:05h 

 Assistents a la reunió: Vanessa Expòsito, Xavi Manzano, Judith Faure, Imma Queraltó, 

Germana Lluïsa, Sònia Ortega, Marta Coll, Rosa Cuadros, Sílvia Luque, Judith Romero, 

Judith Jorge, Antonio Espinar, Montse Luque, Joaquín Nuñez, Mireia Torres i Imma 

Ubals. La resta queden excusats. 

 Queda aprovada per unanimitat l’acta de la reunió anterior. 

 Es comunica a la junta que ja s’ha passat la segona remesa de quotes dels socis de 

l’Ampa, anunciem el número de socis i també que s’han retornat dos rebuts a dia de la 

reunió. 

 Enquestes, es fa un petit resum del que deien les enquestes, però quedem que a final 

de curs farem un resum més ampli. 

 Revista: La Germana Lluïsa ens comunica que la repartiran el 10 de juny als nens. 

Finalment la impressió i enquadernació ha estat feta per Gràfiques Lamolla, es tracta 

d’una empresa d’uns pares de l’escola. A tothom li sembla molt bé. A més el preu ha 

restat molt ajustat. 

 Valoració trobada AMPAs: La Germana Lluïsa ens fa una valoració molt positiva, però 

remarca que a nivell general hi ha hagut molt poca participació de les escoles 

convidades. Només hi havia famílies de l’escola organitzadora de Sabadell, algunes 

famílies de Capellades i les germanes Noemí i Lluïsa. En general es parla de que potser 

seria necessari fer un canvi en l’enfocament de l’activitat, potser buscant altres formes 

d’anomenar l’activitat i poder engrescar més famílies perquè participin de l’activitat. 

 Trobada a l’Ajuntament: De moment restem pendents de rebre una resposta formal 

del regidor. La Mireia explica que ha enviat un mail a la Carolina per mirar d’accelerar 

la resposta, comenta q si no rep resposta en uns dies li enviarà un altre correu insistint. 

Surt el tema dels problemes per accedir a la Pista negra a través del corraló d’accés des 

de la pista blanca de l’escola, de moment tot segueix igual, ens consta que el regidor 

va parlar amb la part propietària però no hi ha resolució del conflicte, entenem un cop 

més que som la part dèbil i que si el propietari no vol donar-nos accés no hi tenim 

massa a fer. De tota manera no volem donar el tema per perdut i es comunica que es 

comentarà de nou a la reunió del Consell Escolar. 

 Festa de final de curs: Revisem les diferents tasques de cadascú i les que ja estan fetes. 

Les llums de colors ja estan posades al pati, ho comunica el Joaquin que ho ha fet amb 

el Rubèn. També ens comunica la Imma que les taules ja estan demanades a l’Ollé, 

n’han demanat 15. El vi també està encarregat. La beguda es comprarà al Poch, ja que 

ens la porten a l’escola i és més pràctic. La Imma Queraltó revisarà les existències i farà 

comanda, dimarts li haurem de dir quanta gent hi ha apuntada per la festa. També 

decidim que comprarem ja la beguda de la festa de la llar i de la festa de 6è tot d’una 

sola vegada. El cafè el portarà la Marta de Felcafè, es demanen els termos a qui els 

pugui portar. També s’encarregaran de portar el gel picat per posar la beguda en fred 

als bidons. Decidim també que les barres pel sopar i les coques les demanarem al 

Jaume Vicenç, la Imma Queraltó se’n fa càrrec a l’espera de saber nombre final 



d’assistents a la festa i sopar. Les barres de la festa de 6è i les coques de la festa de la 

llar d’infants també les demanarem al mateix forn. La Sònia es farà càrrec de la 

Música. I la compra de l’aperitiu per les diferents festes així com plats, gots i el que faci 

falta per vestir les taules resta també a càrrec de la Marta Gabriel i la Sònia. El detall 

dels nens que actuen el compraran la Mireia i la Imma Ubals. Finalment es demana als 

delegats que passin missatge a les classes per fer recordatori de la festa de final de 

curs i que les famílies s’apuntin a la festa. 

 Informació dels Delegats: El Joaquín anuncia que de cara al curs vinent deixa l AMPA, 

ja no serà delegat de classe. Li agraïm la feina feta i ens diu que podem comptar amb 

ell sempre que ho necessitem. 

 Informacions de la Directora: Ens comunica que finalment hi ha 24 nens matriculats a 

P3 per al curs 2016/2017. Ens fa molt feliços amb la notícia! 

 Finalment convoquem la última reunió del curs per al proper divendres 1 de juliol de 

2016, on després de tancar els temes del curs actual i planificar els del nou curs, farem 

un sopar al pati de l’escola per acomiadar-nos i desitjar-nos un bon estiu! 

La reunió acaba a les 22:40h. 

 


