
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 14 DE SETEMBRE DEL 2017 

La reunió comença a les 21:05 hores 

Els assistents a la reunió són: Mireia, Marta Coll, Sònia, Oriol, Anna, Marta Gabriel, Gna 

Lluisa, Ruben, Mònica, Rosa, Silvia, Raquel, Marta Expósito, Antonio i Judith Jorge. 

Excusats: La resta de membres de l’AMPA. 

 

 Aprovació de l’acta anterior 

 Quota AMPA: Es decideix passat els rebuts en les dates següents: 

o 14€: Primera quota al Novembre 2017 

o 14€: Segona quota a l’Abril de 2018 

 

 Es confirma la següent AMPA: 

o Presidenta: Mireia Torres 

o Vicepresidenta: Judith Jorge 

o Tresorera: Imma Ubals 

o Secretària: Tonyi Leon 

o Delegada Llar: Judith Romero 

o Delegada P3: Marta Expósito 

o Delegada P4: Vanessa Expósito 

o Delegada P5: Anna Solà i Mònica Ibañez 

o Delegada 1r: Raquel Ibañez 

o Delegada 2n: Marta Gabriel 

o Delegada 3r: MarY Leiva 

o Delegada 4rt: Montse Luque 

o Delegada 5e: Sònia Ortega i Marta Coll 

o Delegat 6e: Oriol Torra 

o Vocals: Antonio Espinar, Silvia Luque, Rosa Cuadros, Ruben Campo, Imma 

Queralto, Javi Manzano i Judit Faure. 

 

 Calendari activitats AMPA 2017/2018: 

o Assemblea General : 19 d’Octubre 2017 

o Cursa Popular: 22 d’0ctubre 2017 (Es comenta de donar als participants les 

bosses que es van fer, per tant, caldria preparat el taló per l’import de les 50 

bosses restants que hi ha a  la botiga per poder anar a recollir) 

o Castanyada : 27 d’octubre 2017 

o Activitats per la Marató : 3 de Desembre 2017 

o Festa de Nadal: 16 de Desembre de 2017 

o Carnestoltes: 10 de Febrer de 2018 

o Sortida de Primavera: Abril/Maig 2018 

o Trobada d’AMPA’s a concretar 

o Festa final de curs: 16 de Juny de 2018 

 

 

 



 Dels temes pendents de la passada reunió: 

 FOCOS: Abans de comprar-ne hem de mirar els que tenim si funcionen 

(La Mireia i la Vanessa comenten que en tenen) 

 SAMARRETES NOVES AMPA: Decidim esperar a que l’escola faci també 

el canvi de xandall, així anirem tots iguals. La idea és fer-la blanca amb 

el logo a tot color. Tenim dos pressuposts: BORN i AREA. Caldrà tornar 

a revisar quan decidim fer-les. 

 LLIBRES: Després de les últimes queixes amb el pès que porten els 

alumnes a les motxilles, la Germana Lluisa comenta que els professors 

estaran al cas. 

 PROBLEMES AMB ELS MAILS: últimament els mails d’escola i AMPA van 

al “Correo no deseado”, l’Oriol comenta afegir aquestes adreces com a 

contacta per evitar-ho. De totes maneres també es diu que l’Oriol farà 

un escrit per poder-lo fer córrer per les classes. 

 CANVIAR EL DIA DE REUNIÓ: Es decideix mantenir dijous i en cas de ser 

impossible, es canviarà a dimecres, avisat amb temps. 

 PRESSUPOST TERMOS: Termo normal 12€ (Marta Coll) 

 ACTIVITAS PER PARES I MARES: La Rosa i la Marta ens diuen que han 

parlat amb la SUSANA MALDONADO i ens ofereix una classe setmanal 

de Zumba, estiraments.... amb un cost de 35€/hora. Preguntem la 

disponibilitat que té i també els pares/mares que estarien interessats. 

Es podrà fer a la sala de psico. 

 

 La Judith ens porta la loteria i ens comenta que mantenim número, tal i com s’havia 

decidit i es fa un total de 7.000€ 

 La Germana ens comenta que intentem fer una ESCOLA DE COLORS. 

 La Mireia ens diu que hauríem de començar a pensar per decidir a la pròxima reunió, 

quina aportació farem a l’escola. 

 CARNESTOLTES: La Sònia ens diu que relacionat amb el lema de l’escola, una ESCOLA 

DE COLORS, han pensat que podríem anar d’ocell aquest any. Es podria adaptar la 

cançó...... 

 

La reunió ha finalitzat a les 22:15 hores 


