
                           ACTA REUNIÓ AMPA DIA 10 DE MAIG DEL 2018

La reunió comença a les 21’15h.

Els assistents són: Mireia, Rosa, Marta Coll, Imma Queraltó, Gna Eulàlia, Judit Jorge, Gna Lluïsa, 
Anna, Sònia, Sílvia, Antonio, Vanesa, Mònica i Raquel.

Els excusats són: La resta de membres de l’AMPA.

             
 Aprovació de l’acta anterior.

 DONACIÓ AMPA: Es decideix que on hi ha més necessitats per invertir és al pati. 
Entre les idees que es proposen hi ha les següents: Zona de pic-nic per jugar, 
material per a un sorral, motos per anar pel pati, arreglar la caseta (canviar la 
teulada), muntar un rocòdrom, treure la canasta vella per posar-ne dues de noves (tot 
i que aquesta és una de les opcions més cares), cordes per saltar, entre altres..           
La idea seria fer una tria i col·locar-ho al pati, deixant-ho enllestit pel 26 de maig, 
així que es demanen col·laboradors entre els membres de l’AMPA i pares de l’escola
en general,  que estiguin disposats a donar un cop de mà. Els voluntaris entrarien al 
grup de whatsap “obradors Mdp”, per tal de portar una bona organització i gestió de 
les tasques. 
Es proposa fer una reunió amb alguns professors, pel dimarts 15 de maig a les 16h, 
per tenir el seu punt de vista i que ens facin un disseny sobre la distribució del que 
s’hagi acabat triant conjuntament.

 TUNJUELITO. SORTIDA SOLIDÀRIA: La sortida va aconseguir reunir 
unes 200 persones (entre petits i grans i a nivell de totes les escoles Mdp). La 
valoració dels coordinadors és positiva, tenint en compte que és la primera vegada 
que es duu a terme un projecte com aquest. La informació es pot trobar a 
mdpastor.info, i allà s’explica de manera més detallada, les aportacions de les 
diferents escoles. S’han aconseguit reunir a prop de 2.000 euros, comptant també 
amb la venda de samarretes i el concert del dia 6 de maig.

 FESTA FINAL DE CURS: Prevista pel 16 de juny. Teníem pendent decidir el
tipus de sopar. Finalment s’ha arribat a l’acord de fer un pica-pica, s’ha optat per les 
barres (tot i que tallades més petites que altres anys, perquè resulta més pràctic) i 
coques, del Jaume i Vicenç. A les butlletes de les inscripcions constarà la opció 
d’especificar, com ja es va fer l’any passat, si hi ha algú amb intoleràncies 
alimentàries, d’aquesta manera, per exemple, els celíacs tindran entrepans de 
l’Ibericus. En tema begudes, s’ha de tenir en compte que l’any passat va faltar aigua, 
i es contempla la possibilitat de poder tornar els refrescs que sobrin per evitar-ne el 
malbaratament.                                                                                                               
La data límit per contestar qui vindrà al sopar serà el 8 de juny, i els preus es 
mantenen tal qual fins ara. 

 FESTA DE 6è: Tindrà lloc el dimecres 20 de juny.
La Imma comenta que l’any passat, de 21 barres per menjar, en van sobrar 7. I 
proposa substituïr les terrines de gelat de postres, per “calipos” o “cornettos”, ja que 
els nens se’ls solen menjar millor.



 INFORMACIONS DELS DELEGATS: La Raquel fa arribar una proposta per
part d’alguna mare del curs de primer, referent a l’escola d’estiu. Comenten 
l’incovenient que veuen els dies de piscina, a l’hora d’anar a buscar els nens amb els 
cotxes. Algunes d’elles no tenen ningú que disposi de cotxe per endur-sel’s. A més, a 
la 13h del migdia fa massa calor per baixar a peu, tenint en compte que ja hi han 
pujat al matí. Així que la proposta seria llogar un autobús (encara que pugi una mica 
més el preu setmanal). 
Entre els membres de la reunió s’ha arribat a la conclusió que llogar un autobús no és
factible. Pujaria massa cèntims, així és que una possible solució seria la d’agafar un 
autobús de línia normal, informant-nos prèviament dels horaris i punt de sortida.       
Encara falta concretar si aquest any la piscina serà la mateixa dels últims dos anys, o 
si pel contrari, serà la del Molí nou.

                        
                        

                      LA PROPERA REUNIÓ ES FARÀ EL DIA 7 DE JUNY

                      LA REUNIÓ ACABA A LES 22’25H

                                                                                                                                              


