
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 15 DE  GENER DEL 2019

La reunió comença a les 21:10 hores

Els assistents a la reunió són: Gna Lluisa, Marta Coll, Judith, Silvia Luque, Rosa, Montse
Luque, Imma Ubals, Mireia,  Vanesa, Anna, Sònia, Tonyi.

Excusats: el resto de membres d’AMPA.

 Aprovació de l’acta anterior, però cal canviar el tema de les samarretes ja que hi poso
que n’hem demanat 25 i no estan demanades.

 Marató TV3, es comenta que la recaptació del dia de la Marató és de 520€ , més la
guardiola que es decideix fer la recollida i fer l’ ingrés. Es comentar de tornar el pernil a
l’Antonio o tornar-lo a sortejar,  finalment es decideix  portar-lo  a tallar  i  envasar,  i
aprofitar-lo per ocasions com sopar d’AMPA, portes obertes, o diferents festes a nivell
d’escola... es decideix que de moment, el donarem per portes obertes i la resta s’anirà
decidint.
La Marató va està força bé.

 Portes obertes, la Germana Lluïsa ens diu que es farà el dia 16 de març. La Germana
Lluisa ens comenta que aquest any no es farà cursa. El Ganesh ha proposat fer altres
activitats  com  una  “gimcana”,  una  “cursa  d’orientació”  amb  pares  i  nens/es  amb
premis als tres primers grups o per a tots els participants... s’ha d’acabar de decidir. 
La Germana Luisa ens comenta que de moment tenen a P-1 (16 nadons) i
 a P-2 (21 nens/es)
Referent al tema publicitat de portes obertes, hi han diferents empreses tenim 
“infoanoia”(72€+IVA) cada setmana, “ei eps”(265+IVA) durant un mes,
 “opis”(99€) per setmana, desprès de donar-li  voltes es decideix fer “eieps” que 
pagarà l’AMPA 1 mes i “opis” anirà a càrrec de l’escola.

 Festa de Nadal, es fa valoració del sopar i en total van assistir 27 adults i 20 nens/es, va
ser  fluixet  ja  que no  hi  havia  gaire  gent,  es  comenta que  pels  propers  sopars,  es
tancaran les classes i s’haurà de tenir cura amb els nens ja que van haver incidències
sobretot  a  l’aula  de  la  Mª  Àngels  i  l’aula  de  música  que  van  arribar  a  trencar
instruments.
El tió va estar força tranquil i va anar bé.

Loteria de Nadal, aquest any s’han venut més números de loteria que l’any passat.
Aquest any només s’han tornat 7 talonaris i s’han venut 43 talonaris.

 Carnestoltes,  aquest  any anem disfressats de “jardí”,  les  noies i  nenes de torretes
“floretes” , els nens de cactus i els pares de jardiners, els bebés d’ abelles. Es demana
que com a màxim portar el paper el proper 18 de gener. També es comenta de fer una
petita coreografia, se li proposarà a la Susanna Maldonado perquè ens prepari un ball



senzill.  Es comenta de fer un recordatori de Carnestoltes a totes les classes, ja que
anem justos de temps. El dia de les comparses és el dia 2 de març.

 La Mireia ens llegeix una carta redactada per l’Anna i feta per les famílies de  l’AMPA, li
donem la aprovació està molt be redactada i es comenta donar-la amb paper i després
enviar-la via mail.

 La Germana Luisa ens diu que de cara l’any vinent i per millora al pati, estaria bé fer
una caseta tipo cabana al racó de sota l’escala, seria una bona idea per aprofitar aquell
espai  de  pati  on  els  nens/es  els  hi  agrada  molt  jugar.  Es  comenta  de  demanar
pressupost a “Dicoman”que son una empresa que fan jardineria i tenen bons preus,
fer això al pati seria una bona opció ja que els nens/es juguen moltíssim sota l’escala i
estaria molt ben pensat i quedaria un recó molt aprofitat i maco pels nens i nenes.

 La Mireia comenta si s’havia plantejat en algun moment posar lavabos al pavelló, però
la  Germana  Lluisa  diu  que  de moment  no.  Es  parla  de  mirar  preus,  llogar  un  WC
portatil  “tay-tay”  “policlinic”....  s’hauria  de  mirar  de  fer  un  pensament  ja  que  és
necessari poder tenir un WC. La Judith preguntarà al Victor (el seu home) pressupost
per poder posar un WC i una pica.

 Hi ha una queixa referent al correló ja que hi ha poca llum, es massa fosc i es demana
si fos possible posar una llum tipo sensor o simplement llum. Es comenta dir-ho a
l’ajuntament o demanar pressupost, i enllestir-ho quan abans millor.

 Queda pendent el tema samarretes AMPA.

 L’AMPA  comenta  que  de  cara  al  curs  vinent  anar  mirant  el  tema  piscina  com  a
extraescolars, mirar Cal Font, Mont-Aqua, Comes... mirar de fer-ho si es possible els
dilluns.

FI DE LA REUNIÓ: 22’40 HORES.


