
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 1 D’OCTUBRE DE 2015 

 Presentació dels nous membres de la Junta: 

No es fa presentació dels nous membres, perquè no han vingut. S’excusen els 

membres de l’AMPA a causa de les condicions metereològiques.  

 Aprovació de l’acta anterior: 

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

 Cursa popular:  

Assisteix a la reunió el Joan Alcoberro, professor d’educació física, per tal de parlar de 

la cursa popular. La intenció és aconseguir que vingui molta gent. S’ha de mirar de fer 

que hi vagi molta gent, arribant si es pot a la quantitat de gent que assisteix a la cursa 

de les portes obertes que es fa a l’escola. És complicat de saber quanta gent s’hi 

apuntarà, perquè fins a l’últim dia es pot apuntar la gent. Es mirarà de motivar la 

canalla des de l’escola.  

S’ha preguntat el preu per fer una paella per la gent que participi a la cursa. A Paella 

mòbil, el preu per una paella de 100 a 150 persones és de 5,5€ adults i els nens paguen 

la meitat. Es planteja de fer pagar 4€ pels adults.  

Un altre suggeriment és també de fer un esmorzar per concentrar tothom a l’escola, i 

des d’aquí que tothom surti junt.  

En principi, l’acord final és per fer un pica-pica oberta tothom i es mirarà de fer a fora 

el carrer. El Joan s’encarregarà de demanar  permís per posar les taules fora.  

 Pautes per l’Assemblea general: eleccions:  

Es passarà la carta  amb les butlletes per les candidatures.  

 Festa de la Castanyada: 

Se celebrarà el dia 24 d’octubre. Es farà el taller de panellets i també el taller de 

disfressar moniatos.  

Per sopar es farà carn a la brasa com l’any passat. La carta es mirarà d’entregar pels 

volts del pont i es retornarà el dia 21.  

Voluntaris: Rubèn, Toni, Sònia, Marta, Imma, Judit F., Javi, Judit J.  

A la carta també hi posarem que es pot venir disfressat de Halloween.  

 Sortida de tardor: Marató: 

Es proposa que hi hagi una comissió que organitzi la sortida. Es proposen moltes rutes 

diferents per anar a buscar el tió: la Tossa, el parc fluvial... 

Es proposa de fer la caminada dissabte, i que el diumenge també hi hagi activitats. 

S’ajorna la decisió per la següent reunió.   

 Carnestoltes: 

Els membres de la comissió del Carnestoltes expliquen que l’opció del lego es va treure 

perquè ja havia sortit fa un parell d’anys a Montbui. Passada la castanyada es passarà 

la circular a les  famílies. S’aprofita la carrossa de l’any passat i es deixa el mateix preu. 

 Informacions dels delegats/des: 

A P3 alguns pares han preguntat com és que encara no hi ha bata. L’empresa que les 

confecciona ha tingut problemes i han hagut de tornar a fer stock, per tant arribarà 

una mica tard.  

 Informacions de la Directora:  



La Gna. Lluïsa ens explica que se segueix el ritme previst. S’espera que arribi l’auxiliar 

de conversa i a partir del dilluns següent ja serà a l’escola.  

Els alumnes de 6è que són a Guadalajara estan molt bé.  

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 5 de novembre. 

 

S’acaba la reunió a les 23:25. 

 

Assistents a la reunió:  

Judit Jorge, Carolina Telechea, Vanessa Expósito, Oriol Torra, Gna. Noemy, Gna. Lluïsa, 

Montse Raja, Imma Queraltó, Marta Coll, Sònia Ortega, Joaquin Nuñez, Antonio 

Espinar, Judit Faure, Javi Manzano. 

 

S’excusen Montse Luque, Montse Pelfort, Tonyi León, Rosa Cuadros, Imma Ubals, 

Sílvia Luque i Rubèn Campo.  

   


