
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 03 DE NOVEMBRE DE 2016 

Hora d’inici: 21:20 

.  

 ASSAMBLEA GENERAL:  

La seva valoració no és gens positiva, va ser molt fluixa, amb molt poca gent. Es 

comenta que de cara a l’any que ve s’haurien  de fer canvis, tant a nivell d’hora com a 

nivell de dia.  Aprofitar un dia de celebració de l’escola... s’ha de decidir com ho 

podríem fer. 

 FESTA DE LA TARDOR (Castanyada): 

Va anar molt bé, va ser tot un èxit tant el taller com el berenar. Va haver força 

col·laboració  tant per part de pares com de nens , petits i grans vam gaudir d’una 

bona estona. Fins hi tot s’han rebut felicitacions de famílies de P-3. 

 CURSA POPULAR: 

Segons el  Joan es va arribar als 80 participants, va haver un pica-pica molt complert i 

la gent va sortir “tipa” i contenta. 

La Sònia comenta que de cara a l’any que ve es podia donar un obsequi als participants 

de la cursa, es mirarà de fer alguna cosa de cara la curs vinent. 

 VALORACIÓ I IMATGES DEL BLOG: 

Valoració positiva, demanen que es passin per mail  més fotos de la castanyada, per 

penjar-les al blog. 

 TRIPTIC AMPA: 

Tant sols es comenta que es crearà un  grup de wasap nou per la gent que col·laborarà 

a la confecció del tríptic. 

 SENYALITZACIÓ: 

La Mireia i l’ Imma Ubals  han tingut una reunió amb dos regidors (ERC) i la Carolina pel 

tema de la senyalització tema molt important per tots nosaltres s’han proposat 

(senyals, pas elevador, pintar pas de peatons, lluminosos......, han dit que mirarien de 

ajudar-nos i donar solució, però sinó arribem a bon port, s ha comentat de fer una 

vaga, tallar tràfic.... o lo que més força donaria seria fer un escrit al diari. S’ha parlat de 

l’atropellament del nen, i es comenta de que la gent aparca molt malament. També 

han parlar del tema correló que van tancar el propietari impedint el pas.  La germana 

Lluïsa trucarà a l’Ajuntament i demanarà hora per parlar amb l’Alcalde s’anirà com a 

AMPA i ESCOLA. 

 MARATÓ: 

La Marató es farà el proper dia 4 de desembre, s’anirà a buscar el tió com l’any passat, 

i es faran diferents tallers i activitats pels nens i nenes. Es comenta de fer un tiquet 

únic per valor de 5€. També es farà un sorteig d’un pernil ( Obsequi de NETEGES 

MONTNET) , es faran unes tires per valor de 1€. Es comenta que s’hauria d’informar 

per wasap als diferents cursos . S’han de comprar guardioles. 

 DONACIÓ AMPA:  

Es comenta que avui s’ha girat el rebut Ampa, es fa la valoració de les famílies que 

paguen per banc i les que paguen per finestreta, tenim 153 socis pel banc i 100 socis 

per finestreta, es comenta que hi ha masses socis que paguen per finestreta. 



Durant aquests dies han hagut mares marroquines amb interès per participar amb 

l’AMPA, es mirarà de poder parlar amb elles. 

També es comenta que podríem pensar coses noves per les aportacions de l’AMPA. 

Aquest curs la donació serà de 3.000€. 

 2.500 € per la pissarra digital i 500 € per el material de psicomotricitat i material 

esportiu. 

La Germana Lluïsa ens diu que ella no es port fer càrrec de la resta perquè han canviat 

les taules i les cadires de 2on. 

Votem per donar 3.000€ i per majoria queda aprovat. 

 CARNESTOLTES: 

La Sonia ens diu que aquest any per carnestoltes anirem de ROMANS i la rosa va dir 

d’ambientar-ho en Astèrix i Obèlix. 

Passaran mail el preu serà de 8 €. Estan mirant pressupostos per la música.  

 FESTIVAL DE NADAL: 

La Silvia Luque ens diu que ja estan enviats els mails pel vestuari del Festival de Nadal. 

Falta concretar els dies per quedar amb el delegats de cada classe per donar el 

vestuari. 

P3 Dimonis  1er Venedors de mercat    4art Policies 

P4 Cotxes  2on Dimonis elegants     5è   Dimonis i àngels 

P5 Àngels  3er Excursionistes del CAU    6è   Narradors i personatges. 

 

 CONSELL ESCOLAR: 

Toca renovació de Consell Escolar, surten dues mares (Marta Coll i rosa Cuadros). 

Dilluns dia 27 de novembre comença tot el procés. El dia 1 de desembre votacions. Les 

votacions es faran a les hores d’entrada (9hores i 15hores) i sortida (13hores i 

17hores). 

 LLUMS DE NADAL: 

Pel dia 7 de desembre es necessiten voluntaris pe posar les llums de Nadal queden a 

les 20 hores. 

 

A la reunió assisteixen: 

Germana Lluïsa, Silvia Luque, Marta Coll, Montse Luque, Sonia Ortega, Germana 

Eulàlia, Vanesa Exposito, Mari Leyva, Antonio. Judit Mònica Lluis, Imma Queraltó, 

Judit, Javi, Judith  Jorge, Tonyi, Mireia, Imma Ubals. Queden excusats el resto.  

    

     S’acaba la reunió a les 23’40 

     Propera reunió el dia 1 de desembre 2016 


