
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 5 DE JULIOL DEL 2017 

La reunió comença a les 21:25 hores 

Els assistents a la reunió són: Imma Queraltó, Marta Coll, Vanessa, Silvia Luque, 

Montse Luque, Mireia Torres, Judith Jorge,  Rosa Cuadros, Mònica, Antonio Espinar,  

Oriol, Gna Lluisa, Gna Eulàlia i Sònia Ortega. 

 

Excusats: La resta de membres de l’AMPA. 

 

 Aprovació de l’acta anterior: falta afegir la Montse Luque que si va assistir a la reunió. 

 

 Valoració FESTA DE LA RODA: Van assistir 8 nens de l’escola als quals se’ls hi va fer 

entrega de la nova bossa de l’AMPA. Un dels participants de l’escola, va guanyar el 

premi al millor casc.  

Fem recompte de les bosses que ens queden, 50 pendents de passar a recollir per la 

botiga i 42 a l’escola.  

 

 Valoració FESTA DE 6è: Els nens van quedar molt contents. Van sobrar moltes barres 

del sopar (se’n van comprar 21 i en van sobrar 7 de senceres i algun trosset). S’haurà 

de tenir en compte per l’any que ve. Postres: es van fer gelats de llimona,  molt bons, 

però es comenta que poder seria millor pels nens fer cornettos o algun altre tipus de 

gelat. 

 

 Valoració FESTA FINAL DE CURS: Total d’assistents: 179 persones ( Degut a un mal 

entès, una de les famílies va marxar i es va decidir retornar-li els diners ). Respecte a la 

fideuà hi ha opinions de tot, però a la majoria els hi va agradar. De coques també en 

van sobrar moltes, es planteja si cara l’any que ve es substitueixen per un gelat.  

Va faltar, però, cafè i aigua. Es diu de comprar un parell de termos, la Marta Coll en 

portarà el pressupost.  

En resum, el gasto final de les festes ha ascendit sobre els 3.300€, uns 500€ més que 

l’any passat. 

També es comenta que hauríem de mirar temes Focos, si en comprem o si algú en té 

per deixar. La Vanessa en té, la Mireia també ho mirarà. 

 

 Valoració FESTA DE LA LLAR: Va anar bé. Aquest any es van fer menys coques, un total 

de 8 unitats i en van tenir suficient tal com de xocolata. 

 

 Informacions dels delegats:  

o La Rosa va anar a la reunió del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, es comenta qie 

la preinscripció és bona, tot i això la germana que comenta que hi ha escoles 

que han anat justes. Els dies de lliure disposició seran: 

 13 d’Octubre 2017 

 7 de desembre 2017 

 12 de Febrer de 2018 



 30 d’Abril de 2018 

En el projecte d’emprenedoria molt bé, la fira d’exposicions d’escola verda va ser un 

èxit. S’han aprovat les obres de l’institut Badia Margarit. Beques any 2017/2018 

(termini del 12 de juny al 12 de Juliol). 

 

o La Montse Luque pregunta perquè les llibretes aquest any es compren a 

l’escola, i la germana comenta que és per tema corporatiu. 

 

o La Mireia ens comenta que la subvenció de la revista per aquest nou curs 

podria ser de 300€. 

 

o Demanem pressuposts per fer les noves samarretes de l’AMPA 

 

o La Rosa pregunta: es poden deixar llibres a l’escola perquè les maletes no pesin 

tant? La germana parlarà amb els professors a veure quina solució troben. 

 

o Es comenta per acabar que últimament els mails no arribant a les famílies, a 

veure com es pot solucionar. 

 

 

 

La reunió ha finalitzat a les 23:35 hores 


