
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 6 D’ABRIL DEL 2017 

La reunió comença a les 21:10 hores 

Els assistents a la reunió són: Gna Lluisa, Rosa, Marta Coll, Silvia Luque, Vanessa 

Exposito, Rubén Campo, Judith Jorge, Antonio, Imma Ubals, Sonia Ortega, Grna Eulàlia 

i Tonyi León . 

 

Excusats: el resto de membres d’ampa. 

 

 Aprovació de l’acta anterior. 

 

 Donació de l’AMPA: Imatges pel blog, tant sols es comenta que el blog està actualitzat. 

 

 Portes obertes, el dia 04/03/2017 es van fer portes obertes a l’escola i malgrat al mal  

temps va anar força bé. Es van poder fer les curses, i va haver-hi ambient.  

Una mama de 4rt va comentar que els pica pica que es fan normalment a l’escola  no 

es pensa amb el nens “celíacs”i no hi han aliments sense gluten. Per tant s’ha decidit 

que alhora de confirmar assistència es comuniqui a l’escola que el nen/a intolerants al 

gluten, per així poder comprar aliments sense gluten. 

 

 Segona remesa quota AMPA, es comenta que es girarà rebut el mes d’abril. Es 

comenta que hi han dues quotes d’AMPA  retornades, i en principi no es tornaran a 

girar els rebuts. S’ha decidit que dies abans de girar els  rebuts d’AMPA es passarà un 

mail fent la corresponent comunicació. 

 

 Trobada d’AMPA’s: la Grna Lluisa ens explica que aquest any es farà a Barcelona el dia 

7 de Maig. El preu és 20€ per adult i 10€ per nen/a. La sortida consisteix en una 

xocolatada, una visita a la Catedral i al barri Jueu, a les 14:00 hores dinar a l’escola 

convidada a continuació animació i activitats.  

 

 Sortida de “Primavera”, queda pendent de confirmar el dia, en principi hi ha data pel 

14 de maig, el lloguer del Òdena Village són 150€ (el lloguer d’exteriors) les activitats 

que ens farà el Carlos Vico seran gratuites. També s’ha comentat de fer-ho a AIDINA 

PARK, aquest lloc ens ho ha ofert el Carlos, que ens comenta que també podria fer les 

mateixes activitats que al Òdena Village. El preu serien 5€ per persona. 

S’ha d’acabar de decidir lloc i dia, en breu es decidirà una vegada estigui decidir es 

passarà informació als delegats perquè ho comuniquin a les classes. 

 

 Tallers pels pares, la Rosa ens comenta que va assistir a un taller a Carme, i li van 

ensenyar a fer braçalets fent un donatiu de 3€, ens explica que va ser un matí i va estar 

molt bé. S’ha d’acabar decidir quin taller podríem fer nosaltres. La Rosa i la Silvia han 

de fer un escrit. 

 



 Festa de 6è, a la propera reunió s’acabarà d’enllestir, encara s’ha de concretar el dia 

que es farà. 

 

 Festa de la llar, a la propera reunió s’acabarà d’enllestir, es farà el proper 20 de juny. 

 

 Festa de final de curs, la data de la festa de final de curs és el dia 17 de juny, es 

comenta de fer canvi de menú i fer alguna cosa més perquè s’allargués la festa, com 

per exemple un karaoke, disco-mòbil.... I referent a canviar el tema menú s’ha 

comentat de fer paella o fideuà (mòbil), la Sònia mirarà de fer arribar pressupostos i 

informació. També s’hauria de pensar amb una temàtica. 

 

 La Rosa ens explica que va assistir com a representant de l’AMPA a la reunió del 

Consell Escola Municipal, el passat 29 de març, es va dir que no han hagut canvis de 

preinscripció respecte a l’any passat. Ens comenta que el proper 27 de maig es farà el 

mercat emprenedoria pels alumnes de 5è de les escoles que hi ha participat, consisteix 

en paradetes al c/ Òdena. Hi ha una novetat per fer les subvencions AMPA’s ja que 

s’ha de demanar per format electrònic, hi ha plaç fins el 21 d’abril. També en diu que 

s’ha adherit algunes escoles al projecte Escola 21 (van dir quines). També es va dir que 

dues escoles públiques tindran un estudi d’eficiència energètica. Van parlar de la 

trobada d’escoles verdes el dia 24 de maig per intercanvi d’experiències. Hi ha 11 

escoles (entre aquestes 11 la nostra escola). I per últim ens va explicar que s’ha creat 

el consell de la infància. Els entres ja han rebut la informació perquè triin els nens de 

cada escola que hi participaran. 

 

 Els delegats dels diferents cursos, els alumnes de 6è fan n torneig de futbol, la Judith 

proposa poder fer samarretes per les jugadores, ja que es fa un torneig femení i 

masculí, comenta que un pare els hi fa d’entrenador. Es decideix no fer samarretes 

exclusives pel torneig, es proposa portar les samarretes de l’AMPA i posar el número o 

lo que calgui a la samarreta. 

 

 La Gna Lluisa ens comenta que tornem a estar sense auxiliar de conversa, i que en pocs 

dies vindrà un altre. 

 

La reunió a finalitzat a les 22:20 hores 


