
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 14 de Setembre de 2016

Comença la reunió a les 21:00h

 Assistents a la reunió: Xavi, Judith, Imma, Vanesa Mònica, Germana Lluisa, Germana 
Eulàlia, Sònia, Silvia, Rosa, Marta, Oriol, Antonio, Imma, Mireia, Imma, Judith Jorge i 
Tonyi. La resta queden excusats.

 Queda aprovada per unanimitat l’acta de la reunió anterior.

 Es comenta de que les quotes de socis d’Ampa es passaran els mesos que no hi ha res 
extra, per lo tant  seran els mesos de novembre i  abril.

 Es fa llista i anotacions dels delegats dels diferents cursos.

 Es parla del  tema “tríptics”, ens els farien gratis, però es demanen voluntaris  i 
col·laboració per fer els corresponents muntatges per poder  tenir-ho preparat  per 
portes obertes (mes de març) o inici del curs vinent.

 Parlem del tema plaça de pàrquing de la Plaça de la Creu, fent  el  recordatori dels 
mesos i quota corresponent. Es comenta que ja disposem del full d’inscripció.

 Es fa valoració sobre el curs de piscina a l’Infinit. Tot està correcte, tant sols es comenta
que els cursos que fan cursets amb l’escola es difícil que hi vagin a l’Infinit.

 Es parla del calendari d’activitats, sobre tot el tema d’Assamblea convocada pel proper 
dia 20 d’octubre. Es comenta que a ser possible fóssim al màxim d’assistents.

S’enviarà carta 15 dies abans de l’ Assamblea.

 Es fa recordatori de la Cursa Popular que es fa el dia 23 d’Octubre, la propera reunió 
s’acabarà de decidir que es farà.

 S’ha d’acabar de decidir quin dia es farà la castanyada, es comenta de fer-ho el dia 22 a 
la tarda, fer un taller de panellets i castanyes i un berenar de coca amb xocolata.

 La Marató es proposa fer-la el 4 de desembre a l’escola, el dia oficial de la Marató és el 
dia 18 de desembre.

 El Festival de Nadal de l’escola és el 14 de desembre un dimecres.

 Es comunica que el proper dia de lliure disposició que és el dia 9 de desembre sent 
festius el  6 i 8 de desembre.

 El sopar de Nadal es farà el 17 de desembre.



 Carnestoltes és el dia 25 de febrer.

 Durant el mes de març es farà la sortida de la primavera, s’ha de confirmar el dia.

 La Setmana Santa serà del 10 al 18 d’ abril.

 Trobada d’Ampas (dia pendent de confirmar)

 Sopar d’estiu (17 de juny).

 Tornem a parlar del tema senyalització viària, continuem vetllant el tema però no 
s’avança, tot continua igual. De moment no tenim cap resposta ni cap solució.

La Marta Coll mira de buscar resposta per un altre via, ho intentarem a veure si rebem 
resposta.

 Sobre el Sr: Capdevila de moment no es farà res,  referent a la xerrada que hi havia 
prevista.

 Tema loteria de Nadal en el cas de que toqués es decideix anar a cobrar-la a la mateixa 
administració (ens cobren 0’15 cèntims per butlleta)

 A l’ informació dels delegats es dona la corresponent explicació del tema de 
reutilització de llibres.

 Es comenta de fer canvi de dia per  la reunió de l’Ampa però no podrà ser llavors 
continuarem amb el primer dijous de cada mes.

 La germana Lluisa ens comenta lo de l’auxiliar de conversa.  Ens dona la corresponent 
informació dient les diferents famílies que faran l’acollida durant aquest curs. I agraeix 
la col·laboració a les famílies que han fet l’acollida el curs passat. Per part de tots a 
sigut molt positiva.

 També ens parla de les noves incorporacions, dels nous projectes, i del  seguiment dels 
projectes. 

La reunió acaba a les 22:30h.

Propera reunió: 6 d’ octubre de 2016. A les 21’00 hores


