
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 1 DE JUNY DEL 2017

La reunió comença a les 21:05 hores

Els  assistents  a  la  reunió  són:  Gna  Lluisa,  Marta  Coll,  Silvia  Luque,  Rosa,  Imma
Queraltó, Oriol, Antoni, Imma Ubals Mireia, Judith, Vanesa, Mònica, Mari Leiva, Tonyi.

Excusats: el resto de membres d’ampa.

 Aprovació de l’acta anterior.

 Sortda de “Primavera,,  va estar molt bé la sortda, demanen fotos per poder fer més
publicitat,  vam gaudir  de  una sortda per  la  natura,  amb diferents  actvitats,  i  una
experiència molt divertda i interessant de supervivència i primers auxilis amb el Carles
Vico.

 Senyalització vial al pas de vianants davant de l’escola, es comenta de fer un mail per
informar a tothom de la senyalització feta .

 Revista: es fa la valoració i es diu que hi han 32 anunciants, s’han aconseguit 850€
entre col·laboradors i subvenció.

 Festa de la roda, el dia 4 de juny es fa la festa de la bicicleta, s’ha decidit fer un obsequi
als nens i nenes de l’escola que partcipin, s’obsequiaran amb un bossa. La Silvia Luque
serà l’encarregada de fer el repartment de les bosses.

 Festa de fnal de curs, es comenta de donar bosses a la festa de fnal de curs, com
obsequi als  partcipants de les actuacions,  però no tothom està d’acord,  llavors es
decideix no donar-les, es comenta de donar-les a la cursa popular, més que res que
tngui relació amb “l’esport,, encara no acaba d’estar clar, es decidirà més endavant.

 Festa de 6è, es farà el proper 16 de juny, comenten que s’està preparant, l’any passat
es van gastar  un 94€,  l’Imma demana que el  pressupost d’aquest any sigui  més o
menys sobre aquest preu. Comenten que s’han de demanar barres amb tomàquet i
sense tomàquet pels nens, també s’hauria d’anar al Comerco a comprar el pica-pica i
agafar també per la festa de fnal de curs. De les barres s’encarrega la Vanesa Exposito,
el pica-pica ho aniran a comprar la Marta Coll, Sònia Ortega i Silvia Luque, i les begudes
es compraran en el Poch i el vi al Igualavins s’encarreguen l’Imma Queraltó i el 
Ruben  Campo.  Els  postres  dir-li  al  Ferran  de  “FER  EL  CAFÉ,  com  l’any  passat  i
encarregar els gelats i comentar lo dels cafès pels profes.
Es comenta de demanar unes neveres al Poch, anys enrere s’havia fet.

 Festa fnal de curs. El café i el gel s’encarrega a “FER EL CAFÈ,. El sopar es prepararà a
la pista de baix , es comenta de demanar un escenari i montar-ho a la part de dalt del
pat, però queda descartat ja que la festa de sisè és dissabte tarda-vespre i s’hauria de



montar dissabte mat, a més tot són problemes, per lo tant queda descartat el tema
escenari. Es decideix fer l’espectacle a mig del pat i que cadascú es pugi la seva cadira.
Seguidament dels espectacles es proposa fer disco-mòbil , la Sòni i el David prepararan
música en un pen.
Es comenta de fer tquets pel sopar de fnal de curs, tants tquets per adult i tans per
nens, i alhora de pagar el sopar s’entreguen tquets. 
També es diu que el tema de fdeuà aquest any s’encareix a diferència de l’any passat
amb les barres, amb les barres surt a uns 3’20€ per persona, i la fdeuà surt a 5’5€ per
adult i 3’75€ per nen.
També es decideix agafar les coques del Jaume Vicenç tot i que són més cares que al
Garnier són més bones.
També es comenta pujar el preu del sopar, però es decideix deixar-ho con anys enrere
a 10€ per adult.

 Festa de la llar es farà el proper dia 20 de juny, es farà la coca amb xocolata com
sempre, però demanar amb moderació  ja que l’any passat van sobrar moltes coques.
Les coques s’encarreguen al Jaume Vicenç i la xocolata del Comerco.
S’ha de preparar mail de les intoleràncies alimentàries i fer la butlleta per omplir.
La Mireia demana la ftxa tècnica de la fdeuà a la Sònia, tot està controlat.

La reunió a fnalitzat a les 22:40 hores


