
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 5  DE MAIG DE 2016 

La reunió comença a les 21:00 hores 

Els assistents a la reunió són: Gna Lluisa, Gna Noemí, Marta Coll, Marta Gabriel, Silvia 

Luque, Mònica, Vanessa Exposito, Imma Queraltó, Rubén Campo, Judith Jorge, Mireia 

Torres, Joaquin, Sonia Ortega i Tonyi León. 

 

Excusats: el resto de membres d’ampa. 

 

 Aprovació de l’acta anterior. 

 

 La Mireia ens dona la corresponent informació sobre la “sortida de primavera” 

programada pel proper diumenge 8 de maig, hi ha 40 persones apuntades, està tot 

preparat per fer diferents activitats al mig de la natura a “Village d’ Òdena”. Però hem 

de confirmar dita sortida perquè no hi ha bona previsió de temps. S’anirà confirmant 

sortida segons el temps que vagi fent fins diumenge. 

 

 S’informa de que ja s’ha passat remesa de la 2na quota d’Ampa.  

Es proposa fer canvi d’entitat bancària,  ja que el Banc Santander ens dona molts 

problemes. Es comenta de demanar informació a altres entitats per que ens 

comuniquin condicions i decidir fer el canvi d’entitat oportú. La Imma Q.  I la Mireia 

demanaran info al BBVA i la Judith Jorge al Banc Sabadell. 

 

 Es donen el resultats de l’enquesta, han respost 38 famílies de 188. O sigui un total 

d’un 20%.  

Es fan anotacions de diferents propostes de les enquestes: 

-Fer un tríptic per donar informació per fer-se socis de l’Ampa.. 

-Es comenta que les Festes més importants de l’any a l’escola son: Nadal, Carnestoltes  

i Final de curs. 

-Demanen dtes amb xandalls, material escolar, excursions.... 

-Més activitats d’esports per nens i també pares. 

-Activitats pels pares. 

-Valoren que estan ben informats per part dels corresponents delegats de cada curs, 

per tant hi ha una bona comunicació. 

Punts negatius a comentar: 

-No hi ha implicació en extraescolars, i algú no esta d’acord amb la quota d’Ampa. 

 

A la propera reunió passaran resum de l’enquesta. 

 

 L’Imma Queraltó té una queixa per part a les enquestes, diu que quan es van fer les 

entregues una senyoreta de l’escola les llegia a classe, sent una informació totalment 

anònima.  

 



 S’informa que la revista ja està donada a l’escola, i està en procés de maquetació. Hi 

ha 31 anunciants. Sobretot pensar en el “logo” de l’Ajuntament. 

 

 

 El 22 de Maig hi ha trobada d’Ampas, es passarà la informació corresponent. 

 

 Es comenta que de posar un estan d’Ampa a la Fira Anoia però no ho veiem 

convenient. 

 

 Es parla de la reunió a l’Ajuntament, pel tema correlo està pendent d’acabar de donar 

la informació oportuna. Ho va posar en tràmits la Carolina. Es va parlar  dels semàfors 

a les hores puntes per tal de regularitzar-los. Pintar el terra... estem a la espera de que 

ens donen informació. 

 

 Es dona informació sobre el pàrquing soterrani, segons pressupost ofereixen dues 

hores diàries de dilluns a divendres per un import de 59’72€  de setembre a juny, això 

quedaria aprovat a partir d’un pare que estigues d’acord. Aquesta proposta seria per el 

proper curs. 

 

 Es comunica que ja s’ha fet la corresponent donació a l’Ampa. 

 

 S’informa que la Festa de 6è es farà el 20 de juny (dilluns) 

 

 Es proposa fer el 11 de juny la festa de final de curs i queda aprovat. Es comenta que  

es recolliran papers de festa de final de curs entre el 6 i 7 de juny. El preu serà com el 

de l’any passat. Es comenta que ens organitzem amb el tema festival per la música dels 

balls del nens i nenes. 

 

 La Festa de la llar es farà el divendres 17 de juny, es donarà el mateix de l’any passat.  

 

 Es comenta de comprar una memòria externa i es dona per confirmada la compra. 

S’encarrega la Sònia de demanar-la. 

 

 Els delegats dels diferents cursos no tenen res a comentar. 

 

 La Gna Lluisa ens comenta que s’està seguint el procés del curs positivament. 

 

La reunió a finalitzat a les 22:50 hores 


