
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2014 

 

 Valoració de l’Assemblea general:  

La Montse Raja comenta la bona assistència a l’Assemblea. Afegeix que es van fer una 

sèrie de comentaris a valorar.  

 Valoració de la Festa de la Castanyada: 

Es fa una valoració positiva. S’ho van passar bé, sobretot al taller de disfressar 

moniatos. Consideren que va ser molt divertit. La Montse Raja comenta que es podria 

fer algun taller per nens més grans. A 6e ja havien disfressat moniatos. Els nens que hi 

havia eren molt petits. La Sílvia Luque diu que s’han de buscar idees noves perquè sigui 

més atractiu pels nens i que n’arrosseguin a d’altres. La Sònia i la Judit diuen que s’ha 

de canviar l’orientació de la festa. La Sònia suggereix algun passatge del terror. 

Arribem a la conclusió que s’han d’aportar noves idees per redissenyar la festa de la 

Castanyada.  

 Marató: 

El dissabte es farà una masterclass de zumba a Cal Font. L’aportació serà voluntària. Hi 

haurà nens patinant per la plaça de Cal Font amb guardioles i la camiseta d’Implicat. Hi 

haurà una carpa amb tríptics perla recollida de diners i informació. Bypuns col·labora 

amb samarretes. L’ajuntament ens facilita les tanques i la carpa.  

El diumenge Anima’ns col·labora amb un inflable davant de l’escola. Es faran tiquets 

que serviran per l’inflable i també per fer els tallers. Es farà un donatiu de 2€ que 

servirà per fer les activitats. 

S’han fet uns cartells que es deixaran a les botigues. Aquest cartell ja s’ha enviat a la 

Marató i ja ens han donat el vistiplau. 

L’escola  motivarà els alumnes per tal que s’animin a venir. Es mirarà de fer sortir als 

mitjans de comunicació.  

El cartell ja està encarregat. 

Un cop acabat el cap de setmana d’activitats, la guardiola es deixarà a l’escola.  

Voluntaris per les activitats: 

Dissabte: Mireia, Toni, Rubèn, Montse Pelfort, Imma. El Joaquin és dubte. 

Diumenge: Judit, Montse Pelfort, Mireia, Oriol, Marta, Sílvia, Rosa, Marta G. 

La reunió per acabar de perfilar les activitats i organitzar els tallers tindrà lloc el dia 20 

a les 9 del vespre a l’escola.  

 Festa de Nadal: 

Els horaris pel dissabte 13 de desembre és el següent: 

19:00 Missa 

20:00 Tió 

21:00 Sopar 

El dia abans s’ha d’anar a parar taula. S’han d’encarregar les “xuxes” del tió.  

Pel que fa al sopar, els nens tenen macarrons. Els adults es demanarà pressupost a Cal 

Passanals i la Mireia ho demanarà a Torres. 

El dia 20, la comissió d’intendència ha de tenir el sopar decidit. Es farà pica-pica, carn, 

coca i torrons.  



Pel que fa al concurs de postals s’ha decidit suprimir, a causa dels problemes que hi va 

haver el curs passat. Aquest any, en comptes de concurs hi haurà exposició de postals. 

Es donarà un obsequi a cada classe, que consistirà en llibres, en comptes de joguines. 

L’AMPA donarà 450€ per la compra dels llibres. Hi ha la proposta també de col·laborar 

a la compra de material esportiu més endavant.  

El tema de les postals es tanca amb la proposta aprovada de donar un diploma als 

nens/nenes i els llibres per la classe. Els obsequis es donaran a l’escola. La classe de 6è 

triarà els guanyadors de cada classe i 5è triarà els de 6è.  

Els diplomes els imprimeix l’escola. 

 Carnestoltes: 

La Sònia ja porta idees. Ens ensenya 2 ampolles de cola pintades de color plata. També 

porta els peus i les ulleres. Estan buscant un gorro de neoprè que podria anar 

estampat com a idea per donar una mica de color.  

La carrossa la començaran a fer tan bon punt hagin fet la reunió. 

 Informacions del Consell Escolar: 

La representant de l’AMPA al consell no plega de moment. La titularitat no es renova 

sinó que pot anar seguint i no plegar.  

El dia 26 de novembre hi ha eleccions. La presidenta no pot ser a la taula al  migdia per 

problemes horaris. Al seu lloc hi serà la Rosa Cuadros. A la franja de la tarda, ja hi 

haurà la presidenta.  

Pel que fa al tema d’organitzar conferències, es va proposar de fer-les formatives 

(nutrició, alimentació saludable... enfocades als nens). Es va proposar de fer-les a les 3 

de la tarda.  

També es va proposar de pintar la pista negra.  

A les eleccions per la renovació del Consell Escolar hi ha 3 candidates: Sílvia Luque, 

Anna Godó i Assumpció Aguilera.  

 Informacions dels delegats/des: 

La Mireia pregunta si la porta es pot obrir una mica abans perquè ara no s’obre fins les 

8:55. La Germana diu que fins les 8:55 no s’ha d’obrir la porta. Ja hi ha el servei de 

permanència per qui ho necessiti. No cal avisar abans. Es paga per l’estona que hi ha 

els nens.  

El Joaquín pregunta sobre la vigilància a l’hora del pati. La Germana ens explica que hi 

ha d’haver un professor per grup. Quan hi ha problemes, el millor és dir-ho tan bon 

punt passen.  

La Marta Gabriel pregunta a quina hora acaben del menjador. La Germana diu que 

acaben a la 13:30 i llavors van al pati. Però de tota manera ho preguntarà al 

responsable del menjador. 

La Verònica Luque demana si es pot canviar el mes que es passa el rebut de l’AMPA. Es 

pot passar al novembre i en principi es farà així el curs vinent.  

La Marta Coll proposa que les famílies que tenen 3 nens tinguin un descompte pel 3r 

fill.  

La Mireia Sabaté demana que els rebuts que se’ns giren especifiquin més perquè no 

queda clar què inclou el pagament. 



La Sílvia Luque ens explica i ensenya esbossos del vestuari de Nadal. Serà un vestuari 

diferent. El material el trobarem a l’escola. Haurem de pagar 5€. Es proposa que un dia 

de la Marató es reparteixi la roba i ensenyin el patronatge. 

 Informacions de la Presidenta:  

Proposa de fer un díptic o un tríptic de l’AMPA, explicant què fan, qui som, a què 

destinem els diners. 

El dia 19 d’abril hi ha la trobada d’AMPA’s a Capellades. Ningú posa cap objecció pel 

que fa al tema de la data. 

Es llança la idea de modernitzar el logo de l’AMPA. Es portaran idees a la propera 

reunió. 

 Informacions de la Directora: 

Ens avança que hi ha propostes a nivell de funcionament però no ens pot dir res més 

fins que estigui ben lligat. 

 Precs i preguntes: 

Es proposa avançar l’hora de la reunió una mica abans. A la següent reunió l’hora de 

convocatòria serà les 9 i ja veurem com va. 

 Aprovació de l’Acta anterior: 

S’aprova l’acta que s’havia enviat per correu electrònic prèviament. 

 

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 4 de desembre a les 21:00. 

 

S’acaba la reunió a les 00:45. 

 

Assistents a la reunió:  

Vanessa Claramunt, Marta Coll, Marta Gabriel, Rosa Cuadros, Sònia Ortega, Sílvia 

Luque, Joaquin Nuñez, Oriol Torra, Rubèn Campo, Gna. Noemy, Gna. Lluïsa, Javi 

Manzano, Judit Faure, Imma Queraltó, Verònica Luque, Judit Jorge, Mireia Torres, 

Mireia Sabaté, Anna Godó, Antonio Espinar, Montse Raja i Montse Pelfort.  

S’excusa la Tonyi León. 

   


