
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 2 de març de 2017 

 

Inici de la reunió a les 21:05h. 

Assistents a la reunió: Judith Romero, Sílvia Luque, Germana Eulàlia, Germana Lluïsa, Rosa 

Cuadros, Marta Coll, Marta Gabriel, Mònica Lluís, Vanessa Expósito, Oriol Torra, Mireia Torres, 

Sònia Ortega i Imma Ubals. 

 

 Aprovada acta anterior. 

 Valoració Carnestoltes 2017: Es comenta que la festa va ser molt divertida i tota la 

gent que va participar s’ho va passar molt bé. Aquest any la música es sentia molt bé 

des de l’inici fins al final de la comparsa. En total 154 participants. Com sempre 

acordem que nosaltres participem a la festa per passar-ho bé i fer una activitat 

compartida per tots, ens mantenim en que les nostres disfresses són i seguiran sent 

artesanals i fetes entre tots, fent tallers per integrar tothom i fer tota la feina en equip 

i família. Hem guanyat un premi de 200€, tot i que encara no sabem la posició exacte 

que ens van atorga. La Sònia se’n encarrega de gestionar el cobrament del premi amb 

l’Ajuntament a fi que ens facin l’ingrés al compte de l’AMPA. L’Oriol se’n encarregarà 

d’agrupar les fotos de la festa i penjar-les al blog de l’AMPA. 

 Donació de 3000€ a l’escola corresponents al curs 2016/2017: comentem que hem de 

passar les fotos del material que ha comprat l’escola amb el donatiu i penjar-les al blog 

de l’AMPA. La germana ens les enviarà i l’Oriol les podrà penjar. 

 Portes obertes 2017: Comentem l’horari de les curses, de l’esmorzar i de l’aperitiu. A 

les 10:00h la primera cursa i a les 10:30h la segona. Els exalumnes que faran de 

voluntaris han quedat amb el Joan Alcoverro a 2/4 de 9h a l’escola. Ells ajudaran a 

muntar les balles de tot el recorregut de la cursa i ajudaran amb tot el que calgui, 

aniran amb una samarreta que l’escola els ha regalat per l’ocasió, d’aquesta manera la 

gent els pot identificar. L’esmorzar el prepararem al pati de l’escola a les 11:00h. i 

l’aperitiu serà a les 13:30h també al pati. De tota manera si plou ho farem al menjador. 

Ens repartim les compres, la Imma se’n encarregarà de les coques de l’esmorzar al 

Garnier, al Dillepasa hi anirà la Mònica Lluís. Al Comerco hi aniran la Sònia i la Marta 

Gabriel. El Racó de l’AMPA de l’any passat el tornarem a posar, una mica actualitzat pq 

tothom el pugui veure, disfressarem de romà al maniquí, la Sílvia se’n encarregarà, 

hem quedat el divendres abans de les Portes Obertes per  organitzar-ho tot. 

 Tríptic AMPA: El presentem a la reunió i a tothom li agrada molt, ha quedat molt bé i 

ens hem espavilat perquè ens hagi sortit a cost zero. La germana ens comenta que la 

Germana Eulàlia ens ajudarà a plegar-los i que en posaran un dins de cada una de les 

carpetes informatives que es donaran als visitants el dia de Portes Obertes. La 

Germana Lluïsa en ensenya les carpetes informatives, ja tenen la nova imatge 

corporativa i a tots ens agrada molt el nou format, molt més viu en colors i més 

divertit. Ens explica que s’està parlant a nivell d’escola de poder fer les carpetes i 

agendes amb la nova imatge per al curs vinent i així que tots els alumnes la puguin lluir 

en un futur proper. 

 Sortida Primavera AMPA 2017: Informem que la Mireia i la Imma anirem el dijous 

vinent a fer una visita a l’Odena Village, lloc on tenim pensat fer les activitats de la 

sortida. El cosí de la Mireia, Carlos Vico, és qui ens les farà. En principi la sortida està 



prevista per al proper 2 d’Abril, però cal confirmar al data, ho anirem parlant i 

donarem data en ferm. 

 Tallers per pares: Encara no trobem la fórmula exacta, es parla de fer que els pares de 

l’escola facin propostes dels tallers que els agradaria fer, o si hi ha algú que en vulgui 

dirigir algun que ens ho faci saber i el podríem organitzar. La Sílvia i la Rosa s’ofereixen 

per donar-li una volta i fer-nos alguna proposta de com ho podríem muntar. A la 

propera reunió en tornarem a parlar a veure si surten noves propostes i ho podem 

acabar de tancar. 

 Reunió amb l’Ajuntament per al tema de la seguretat viària: La Mireia, la Imma i la 

Germana Lluïsa fem les explicacions oportunes del que vam parlar a la reunió amb 

l’Alcalde i el regidor de mobilitat. SENYALITZACIÓ VIÀRIA: Expliquem les iniciatives que 

ens ha proposat l’Ajuntament i ensenyem el full de propostes per la millora de la 

senyalització al carrer Santa Anna davant l’escola. Col·locaran balises encastades al 

terra indicant el pas de vianants en sentit Plaça del Rei, això ja està pressupostat i 

potser podrà estar enllestit durant el tercer trimestre del curs. Repintaran els passos 

de vianants amb pintura més resistent, l’Ajuntament té clar que amb la pintura en tota 

la zona tenen un problema important perquè els dura molt poc a causa del paviment, 

estan buscant pintures més específiques i més resistents. També fem saber que hi ha 

hagut nova regulació dels semàfors de la plaça de al Creu i també del carrer Santa 

Anna, a fi de que estiguin els dos en vermell o verd durant una mica més d’estona. 

També s’ha instal·lat recentment un altre semàfor àmbar intermitent damunt del 

semàfor de vianants que queda a l’altra banda de la voravia davant de la sortida de 

l’escola. Tot i que la normativa no ho obliga i ja n’hi ha un a la dreta del sentit de 

circulació. Tothom queda satisfet amb les noves mesures. També comentem i 

remarquem que és responsabilitat de pares i mares de tenir compte al creuar el carrer. 

I també és responsabilitat de tots aparcar el millor possible quan anem a portar i 

recollir els nens a l’escola. Tema CORRALÓ AL PAVELLÓ: L’Ajuntament ha parlat amb la 

seva advocada i ens comenten que és un tema molt complicat, tot i que entenen el 

nostre posicionament, resta clar que el propietari del pas està en el seu dret de fer el 

que fa i no hi ha possibilitat legal de fer-li obrir la porta i deixar-nos el pas. El que ens 

proposen es que anem a parlar amb la mediadora de l’Ajuntament i ella intentarà 

acostar les dues postures i gestionar el problema per si finalment podem arribar a un 

acord que ens beneficiï a tots. No és fàcil, però seguirem intentant arreglar aquest 

greuge que tenim de fa temps. MILLORES PAVELLÓ: Amb el regidor d’urbanisme i 

l’arquitecte municipal hem anat a veure el pavelló MDP del carrer del Sol. La germana 

proposarà un nou projecte i el presentarem de nou a l’Ajuntament. Volem fer un 

conveni amb el consistori a fi que ens subvencionin els costos de les millores, posant 

lavabos, vestidors i dutxes. En continuarem parlant i també pel que fa a pintar tota la 

façana del pavelló, carrer del Sol i Baixada Sant Nicolau, el que volem aconseguir 

mitjançant el conveni és que l’Ajuntament és faci càrrec de les despeses de millora i 

pintura a canvi de que l’escola els cedeixi el recinte les vegades que acordem per 

poder fer activitats municipals. De fet actualment ja en fan us unes hores a la setmana. 

També expliquem que hem parlat de les queixes que per part de pares i mares hi ha 

vers un agent de policia de l’Ajuntament, son conscients de les queixes, però de 

moment no s’hi pot fer res, hem de mirar d’aparcar millor i sobretot no fer-ho damunt 

dels passos de vianants. 

 Consell Comarcal Municipal: la Germana Lluïsa ens comunica que aviat hi haurà el 

Consell Comarcal Municipal i que l’AMPA hi ha de presentar un membre per anar a les 



reunions que segurament seran dues o tres durant el curs. La Rosa Cuadros serà la 

persona que hi assistirà com a representant de la nostra AMPA MDP. 

 Informacions dels Delegats de l’AMPA: Es comenta que hi ha una mare de 4t que s’ha 

queixat i que no veu bé que els nens de 6è surtin a penjar cartells de les Portes 

Obertes fora de l’escola. La germana ens comenta que tots els pares a l’inici del curs 

signen un document i accepten que els nens puguin fer sortides fora de l’escola, a més 

sempre hi ha professors gestionant les activitats. Apuntem que als nens els hi encanta 

de fer-ho i també que no hi ha hagut cap altre pare ni mare que se’n hagi queixat. 

 Informacions de la Presidenta: Pregunta perquè els WC del pati no tenen paper. La 

directora ens explica que si hi ha paper els nens en fan un mal ús, el malgasten i fan 

entremaliadures, inclús sovint el tiren sencer dins el vàter i s’ha embussat moltes 

vegades, a causa dels embussos ha de venir el camió amb la bomba a i això és un cost 

enorme al cap del curs. Si han d’anar al WC durant l’esbarjo han de demanar el paper 

higiènic a les professores que hi ha al pati, ella els en dona i així és com funciona 

millor. No estaria de més fer recordatori als pares i mestres, que parlin amb els nens i 

els recordin que el funcionament dels WC del pati és aquest. 

Acabem la reunió a les 22:50h 

 


