
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 11 DE GENER DE 2017 

Hora d’inici: 21:05 

  

 Segons l’acta anterior falta anotar a l’Oriol i comenten  que la dona del Jordi Mascaró 

és diu Marta Expósito. 

Aprovació de l’acta anterior. 

 

 MARATÓ: 

La valoració de la Marató és bona, però comenten que el tema d’anar a buscar el tió 

s’hauria de fer més tard  i buscar altres opcions de cara a l’any que ve s’haurien de 

millorar coses. 

 

 FESTA DE NADAL: 

Es comenta que aquest any el tió ha estat millor que anys anteriors, el sopar era bo 

però amb poqueta gent. De cara l’any que ve hem de fer alguna cosa diferent, posar 

música d’ambient, inclús variar l’ordre, per exemple fer primer tió, pica-pica o berenar-

sopar i desprès missa.... acabar de donar-li mitja volta perquè s’animin més famílies. 

 

 LOTERIA: 

S’ha venut tota, i de cara l’any que ve es comenta de fer-ne una mica més. 

 

 DONACIÓ D’AMPA: 

La pissarra d’infantil ja està instal·lada a la classe, i la donació per psicomotricitat 

encara no ho tenen, està pendent d’arribar. Demanem que es faci foto de la pissarra 

per poder penjar-la al bloc i desprès publicar-la a la revista. 

 

 CARNESTOLTES: 

Ara mateix hi ha 111 confirmats per butlleta. Divendres 14 de gener serà l’últim dia 

que s’agafaran butlletes, a partir d’aquesta data quedaran tancades les inscripcions, 

Carnestoltes es el dia 25 de Febrer.  

La Silvia i la Sònia ens han ensenyat la disfressa i hem estat comentant sobre el 

material que es necessita i tot el que comporta l’elaboració de la disfressa. 

S’ha de muntar coreografia i pensar la música, es demana que entre tots ens hi posem. 

Es crearà un grup de wazzap per donar tota la informació de tot i s’assignaran dies de 

tallers per elaborar les disfresses. 

 

 EL TRÍPTIC 

No avança i la Mireia proposa començar a posar-ho en marxa. 

 

 SORTIDA PRIMAVERA: 

Es proposa fer-la el dia 2 d’abril (diumenge), la Mireia comenta que anem pensant 

idees. Ella fa una proposta, ens diu que té un cosí que ens faria diferents activitats al 

Òdena Village una de les activitats seria (supervivència bàsica) ho anirem parlant. 



 REUNIÓ AMB L’ALCALDE: 

El dia 20 de desembre es va tenir la reunió amb l’alcalde, es va parlar del tema pas de 

vianants i era conscient i estava al cas de tot, a finals de gener han de tornar a reunir-

se i es dirà lo que han decidit fer. Van parlar també del tema arbre que hi ha davant de 

l’escola i el mateix divendres 23/12/2016 va quedar solucionat el problema. El tema 

correlo s’ho estant estudiant, aniran fent fins que es pugui arribar a un acord. Ens van 

comentar que la pujada Sant Nicolau és per veïns i l’alcalde ens comenta que algun dia 

es posarà una càmera.  També es parla del projecte millora del pavelló, es comenta de 

pintar la façana i l’alcalde ens va dir que si que cap problema que li portéssim el que 

volíem fer i que s’aprovaria sense problema. La Germana Lluisa demana subvenció per 

poder treure rendiment al pavelló però al ser una entitat privada.... l’alcalde ens 

comenta que ho vetllarà per poder fer alguna cosa per fer-ho públic. Llavors l’alcalde 

va dir que féssim arribar els pressupostos de lo que es proposa fer i s’ho estudiarien. 

Van parlar del tema de “policia pare de l’escola”. En general es comenta que la reunió 

amb l’alcalde va valdre la pena i que l’alcalde va estar molt correcte. 

 

 TROBADA D’AMPAS: 

Ens comenta la Germana Lluisa que serà el 1er diumenge de maig. 

 

 PORTES OBERTES DE L’ESCOLA: 

EL  dia 4 de Març. 

 

 INFORMACIONS DELS DELEGATS: 

La Silvia Luque ens proposa per “coses pels pares”: qualsevol tipus de 

taller...proposem passar wazap a les diferents classes per saber si hi ha pares que ens 

puguin donar un cop de mà.  

 

A la reunió assisteixen: 

Mireia Torres, Oriol Torra, Jordi Mascaró, Silvia Luque, Sònia Ortega, Germana Lluisa, 

Marta Coll, Judith Jorge, Montse Luque, Mònica Lluís, Tonyi León, Rosa Cuadros. 

  

Queden excusats el resto.      

 

    S’acaba la reunió a les 22’30 

    Propera reunió el dia 1 de febrer  2017 a les 21:00 


