
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 26 DE SETEMBRE DEL 2019

La reunió comença a les 21:15 hores

Els assistents a la reunió són: Imma Queraltó, Sònia Ortega, Germana Lluisa, Montse
Luque,  Judith  Romero,  Vanesa Exposito,  Maewa Jimenez,  Eli  Bello,  Esther  Romero,
Edurne, Cristina Torres, Danyi, Imma Ubals, Mireia Torres, Judith Jorge i Tonyi León.
La resta de membres d’AMPA queden excusats.

 Aprovació de l’acta anterior.

 Detallem llistat de delegats i presentació de delegats i vocals  dels diferents cursos des
de P-0 fins a sisè.

Laia Figueres   (delegada de P0/P1)
Judith Romero (delegada de P2)
Edurne Fernández (delegada de P3)
Eli Bello (delegada de P4)
Mònica Ibañez  (delegada de P5)
Esther Romero (delegada de 1er) Ester Caballero (vocal)
Anna Solà (delegada de 2on)
Maewa Jimenez (delegada de 3er) Ana Alonso( vocal) Raquel Ibáñez (vocal)
Oriol Torra (delegat de 4rt), Vanesa Exposito (delegada)
Danyi (delegada de 5è) Cristina Torres(delegada) Mari Leyva (vocal) Mònica Calvo 
(vocal) Verònica Luque (vocal) Anna Sánchez (vocal) Gemma (vocal)
Rubén Campo (delegat de 6è) Montse Luque (delegada) Imma Queraltó (vocal)
 Sònia Ortega (vocal)

 Quotes AMPA, es comenta que passem dues quotes de 14€ per nen als mesos de 
Novembre 2019 i Abril 2020

 Donem confirmació de correus electrònics i WhatsApp , en principi tothom està afegit, 
per tal de poder rebre totes les informacions oportunes.

 Comentem les activitats programades que es faran durant el curs 2019/2020:
1-Cursa popular (diumenge 20 d’octubre de 2019)
2-Festa de la tardor, la castanyada (divendres 25 d’octubre de 2019) 
3- Marató TV3 (divendres 29 de novembre ó diumenge 1 de desembre) s’ha d’acabar   
    de decidir.
4-Festa de Nadal, missa, tió i sopar (dissabte 14 de desembre de 2019)
5-Portes obertes (entre febrer i març)
6-Carnestoltes (dissabte 22 de febrer de 2020)
7-Sortida del “SOM” (el 19 ó el 25 d’abril)
8-Festa final de curs (dissabte 13 de juny de 2020)
9- Festa de 6è (17 de juny)
10-Festa de la llar (25 de juny)
11-Festa de graduació de P5 (18 de juny) 



 La Mireia informa sobre la situació econòmica de l’AMPA. Ara mateix estem a un 50%
aproximadament  de  famílies  socis  d’AMPA.  Anem  molt  justos,  i  es  comenta  que
s’haurien d’aconseguir mes famílies, costa molt aconseguir socis AMPA. Referent al
tema econòmic es comenta que ens hem d’ajustar en segons quines festes o events. 

 Cursa popular no es farà pica-pica ja que l’any passat ja no es va fer, i aprofitarem
ampolles  de  l’any  passat  (encara  ens  queden  unes  100  ampolles  per  tant  les
aprofitarem).

 Festa de la castanyada, es tornarà a fer tallers, l’any passat van haver 90 nens/nenes
va ser  tot  un èxit,  s’ha valorat  la  despesa econòmica i  es van gastar  uns 440€, es
comenta  que  son  masses  cèntims,  llavors  aquest  any  es  proposa,  demanar  una
quantitat  amb  diferencia  per  nens/nenes  “socis”AMPA  per  tal  de  poder  fer  les
activitats  i  berenar.  S’ha  d’acabar  de  decidir  si  seran  2€  “SOCI”  4€”NO  SOCI”.  Es
comenta fer una butlleta amb les dues quotes:
SOCIS 2€, 
NO SOCIS 4€
Fen les corresponent comprovacions de les famílies que paguen quota o no. El berenar
serà saludable amb una peça de fruita (plàtan) coca i xocolata.

 Marató TV3, es proposa fer un canvi, es comenta de fer una panera, i fer un sorteig, i
no fer cap festa el diumenge, vendre números i posar una data de sorteig de la panera
o fer tres premis... així la gent comprarà tires pel sorteig i tot anirà cap a la Marató.
S’ha d’acabar de decidir. I el tema d’anar a buscar el Tió que es faci una tarda o un
matí a nivell d’escola.

 La Judith ja ha portat la loteria de Nadal i li ha donat a la Imma Queraltó per posar
segell i numerar-la.

 Festa de Nadal, es cagarà el Tió com cada any, es farà la missa i el sopar.
 Amb Isabel Belmonte s’ha comentat sobre el tema de vestuari del festival de Nadal i

demana buscar  gent  que ens  pugui  ajudar  i  pugui  col·laborar  amb el  tema de les
vestimentes, en principi se li ha dit a l’Esther Romero mare i delegada de 1r.

 Carnestoltes, ara mateix de la comissió de Carnestoltes de l’any passat  només ens
queda la Sònia Ortega, no tenim comissió de Carnestoltes per tant per poder continuar
amb el Carnestoltes necessitem crear una nova comissió. La Sònia comenta que ella
col·laborarà  però  que  no  tirarà  del  carro  com  anys  enrere.  Es  donen  diferents
opcions... una d’elles buscar disfresses fàcils amb els seus corresponents tutorials o fer
un taller informatiu i que cada família es faci el seu. Primer de tot s’ha de crear una
comissió i deixar clar si es vol fer o no. Es comenta de fer un “sondeig” pel tema del
carnestoltes per saber qui ens ajudarà o no. Queda pendent per la propera reunió per
tal de decidir si es crea una comissió o “dessistim”.

 Gimnàstica per les mares, fa dos anys que ha anat funcionant però ara mateix nomes
hi ha 6 persones apuntades si no s’animen més mames no podrem fer l’activitat. La
Susanna demana que passem informació dient que el proper dimarts dia 1 d’octubre
de 20’45 a 21’45 es farà una classe totalment gratuïta per venir a provar.



 Piscina  Mont-Aqua,  tot  està  en  marxa  i  es  comenta  que  faran  factura  i  que  es
necessiten les dades per poder fer-la. També es comunica que els nens i nenes de P3,
P4 i P5 començaran el proper dia 1 d’octubre.

 Assemblea, el proper mes de novembre es farà la reunió de l’Assemblea, per qui es
vulgui presentar, aquest any toca renovació de Junta, ja que tocaria canvi passats els
quatre anys. Es passarà el full informatiu per que es puguin anar presentant candidats.

 Aportació AMPA, s’ha d’acabar de mirar amb quin pressupost contem aquest any, s’ha
d’acabar de mirar i es parlarà més endavant poder a les properes reunions. La Mireia
demana a la Germana Lluïsa que ens digui quines necessitats tenim a priori per aquest
curs.

 Informació dels delegats, la Montse Luque comenta que referent a la sortida/colònies
que fan els nens de 6è amb anglès, anys enrere el ministeri donava una ajuda-beca
per què poguessin gaudir tots els nens d’aquesta sortida de final de cicle, però ara no
la donen per tant, la sortida s’encareix i no és obligatòria, ja que moltes famílies no
s’ho  podem  permetre.  Ara  mateix  només  hi  ha  14  alumnes  apuntats,  la  Montse
comenta si l’AMPA pot fer una aportació econòmica. Des de la Junta no es veu massa
clar....  s’hauria de debatre  el  tema,  es  comenta que presenti pressupost,  però ara
mateix l’AMPA econòmicament va molt justa.

Propera reunió el dimecres 9 d’ octubre de 2019

La reunió acaba a les 23’15 hores. 


