
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 5 DE  JUNY DEL 2019

La reunió comença a les 21:15 hores

Els assistents a la reunió són: Imma Ubals, Mireia Torres,  Judith Jorge, Tonyi Leon,
Vanessa  Expósito,  Anna Solà,  Raquel  Ibáñez,  Mònica Ibáñez,  Imma Queraltó,  Sònia
Ortega,  Rosa  Cuadros,  Marta  Coll,  Judith  Romero,  Montse  Luque,  Silvia  Luque  i
Germana Lluisa.

 Aprovació de l’acta anterior.

 Curset de natació, es comenta  que la carta informativa ja està en marxa, i entregada a
totes les families.

 Festa final de curs: l’Imma Ubals fa un xec de 300€ per anar a comprar al Comerco, i li
dona a la Sònia, el tema del vi està controlat i  demanat, les taules també ja estan
demanes a  l’Ollé,  tema llums,  bombetes  i  focus  comprades.  L’Imma Ubals  farà  un
croquis com l’any passat per la distribució de les taules, comenta que serà similar a la
distribució de l’any passat, el sopar es farà a la pista blanca i els espectacles a dalt.
Queda tancat el tema de la temàtica i serà “hippie”. Venir vestits amb texà i samarreta
o camisa blanca. (la Silvia prepararà detallets per que cadascú se’ls posi). I que cadascú
porti el que li sembli cintes al cap, ulleres, flors..... (La Raquel farà un escrit perquè
cada delegat ho informi a la seva classe pel tema temàtica i detallets). Les taules es
muntaran divendres dia 14 a la tarda, a partir de les 17’00 hores. Es proposa fer un
“photocol”, posar banderetes...
 La Marta Coll, la Judith Jorge, la Judit Romero i la Tonyi León han quedat durant la
tarda de dilluns per fer alguna manualitat com el photocol i altres guarniments... es
farà el que es pugui.
Del gel i els cafès s’encarregarà la Marta Gabriel, l’Imma Queraltó s’encarrega de la
coca que ens comenta que dissabte cap a la tarda la portarien. S’haurien de comprar
guants pel tema de manipular aliments, i també queda pendent comprar el regalets
pels ballarins (nens i nenes).
Els presentadors seran els alumnes de sisè com cada any.
Es comenta que divendres es deixaran les begudes a la nevera, i dissabte ompliran
bidons amb begudes i gel.

 Festa de 6è. Està tot en marxa la Imma Queraltó, demana pica-pica, plats i coberts de
plàstic, estovalles, tovallons tot de color blanc....  També es confirma que el detallet
dels nens de sisè és una motxilla enlloc d’una samarreta.

 Graduació P-5, és novetat d’aquest any, és la primera vegada que es fa graduació als
alumnes de P-5. Es va proposar a l’escola i es va concedir la proposta, sempre i quan
els  papes i  mares  col·laboressin.  El  tema de l’escenari  no ha sigut  possible  ja  que
l’Ajuntament no ens el pot deixar, la festa serà el proper dia 20 de juny a les 19’00
hores. Es farà un “birret” i una samarreta, han decidit fer un berenar saludable amb
fruita per canviar una mica de la coca amb xocolata. Les “orles” les paga l’escola i la



fruita  anirà  a  càrrec  de  l’AMPA.  Es  comenta  de  comprar  pinya,  síndria,  meló,
maduixes... fer talls i posar-los en gotets, comprar sucs de taronja, llimona.... 

L’AMPA dona el vist-i-plau per col·laborar i assumir la despesa. Pressupost 100€.

 Festa de la llar, serà el proper dia 27 de juny a les 19’00 hores, sucs, xocolata i coca, es
comenta de comprar 8 coques. L’Imma Queraltó s’encarrega d’ encarregar les coques
al Jaume Vicenç.

 Subvencions,  es  comenta  que  ens  han  aprovat  (450€)  en  concepte  de  projectes,
innovació i inclusió, es comenta que l’ any passat  ens van donar 500€.

 Informació dels delegats, comenten sobre la reunió del Consell  Escolar Municipal,  i
prenem nota del dies de lliure disposició del curs vinent 2019/20

El dia   4 de novembre del 2019
El dia 24 de febrer del 2020
El dia 20 de març del 2020
El dia 30 d’Abril del 2020.

FI DE LA REUNIÓ: 23’00 HORES.


