
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 3  DE DESEMBRE DE 2015 

 

 Aprovació de l’acta anterior: 

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

 Valoració de la reunió del Consell escolar, la Judith Jorge ens comenta que va anar 

molt bé, però hi ha un tema a comentar que és el tema de pas a la pista de l’escola. 

S’ha fet un seguiment del procés, no està registrat al registre de la propietat, van 

parlar amb el propietari i van comentar que el lloguer era massa car, es va decidir fer 

una contra oferta de 1.000€ i no es va acceptar ni el nou import ni la compra. Llavors 

es quan es va decidir fer un tancat amb una paret, i es vol proposar fer un escrit al diari 

i publicar-ho. La Rosa i la Silvia Luque faran un escrit i el presentaran a la propera 

reunió. 

 Marató, presentació de cartells i aprovació posar guardiola per fer donació. Es van fer 

les corresponents distribucions pels tallers. 

 Es decideix no fer  les guardioles el dia del festival de Nadal. 

 Sopar de Nadal, es fa referència al pressupost del menjar i s’aprova. 

 El menú: Pica pica, farcellets de pollastre pels adults i macarrons pels nens, de postra 

coca amb polvorons i torrons. 

 La circular del sopar de Nadal es dona al següent dia de la reunió. 

 Es manté el preu de l’any passat, (10€). 

Es comenta sobre les llaminadures del Tió, comentar-li a la Montse Raja i mirar les  

llaminadures sense gluten. 

 Concurs de postals de Nadal es decideix no fer res. 

 Carnestoltes, es decideix ampliar el termini d’inscripcions fins el dia 10 de desembre. 

 La Sonia ens ha donat la corresponent informació de la roba que portarem. I ens ha 

fet una mostra de la disfressa, amb casc i complements. 

Loteria de Nadal, data límit d’entrega de talonaris i cèntims 14 de desembre. Es 

proposa que a partir de l’any que ve es conservi el mateix número de loteria. 

 Es comenta que el dia 1 de desembre han passat les quotes d’Ampa.  

En total (146 socis) (40 socis) pendents per fer-ho per finestreta, tant sols una família 

es  nega a pagar. 

 La Montse Luque comenta de fer un taller de cuina pels pares, el seu germà vindria a 

l’escola a fer-ho. 

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 14 de gener 2016. 

 

S’acaba la reunió a les 23:30. 

 

Assistents a la reunió:  

Joaquin, Rosa, Marta C, Sonia, Silvia L, Marta G, Xavi, Judit, Judit J, Monica, Gna Lluisa, 

Gna Noemí, Imma U, Mireia, Monica C, Tonyi. 

 

S’excusen: Ruben Campo, Imma Queraltó, Carolina, Oriol, Vanessa, Antonio. 

   


