
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 1 DE DSEMBRE DE 2016 

Hora d’inici: 21:05 

  

 SENYALITZACIÓ VIAL I PAS A LA PISTA NEGRA: 

La Carolina ens explica que ha parlat amb el Jordi Pons pel tema del pas a la pista 

negra. Tenim servei de mediació o bé ell s’ofereix a fer-ho. També es comenta que el 

proper 20 de desembre s’ha aconseguit fer la reunió amb l’alcalde pel parlar dels 

diferents temes (senyalització i pas) 

  

 APROVACIÓ DE L’ACTE ANTERIOR. 

 

 MARATÓ: 

Es planifica la Marató amb les diferents activitats i els encarregats de cada taller o 

activitat. La trobada es farà a les 9’30 a la porta de l’escola per anar a buscar el tió, una 

vegada tinguem el tió anirem cap a l’escola a esmorzar, i a les 11’00 del matí donarem 

pas a les diferents activitats programades. A les 13’30 es farà el sorteig del pernil. 

TV3 ens demana que fem gravacions de tot el que fem i ho enviem. Per tant es 

demana que cadascú qui pugui faci petites gravacions. 

Seran 5€ per nen/a i els marcarem amb segell. 

 

 LOTERIA: 

Aquest any ens hem quedat curs de loteria, de cara l’any que bé s’hauria de fer mes. Es 

 comenta que l’Ampa es queda dos dècims i s’encarrega la Judith Jorge. 

 

 FESTA DE NADAL: 

Dissabte 17 de desembre es farà la Festa de Nadal. 

 Es comenta que a les 19:00 hores es farà MISSA DEL GALL, desprès es cagarà el TIÓ, i   

a continuació hi haurà el SOPAR.  

S’han de preparar les circulars per informar a les famílies i es necessiten preus, per tant 

es proposa dilluns anar al Gual a demanar pressupostos i repartir circulars el 5 de 

desembre com molt tard. 

 

 CARNESTOLTES: 

Fins el dia 12 de desembre es poden entregar papers. 

 

 CONSELL ESCOLAR: 

Els resultats del Consell Escolar són els següents, han participar 71 persones. 

52 vots per l’Oriol, 39 vots per Anna Solà, 29 vots per l’Ester Romero i 18 vots per la 

Rocio. 

Per tant surten Marta Coll i Rosa, i entren Oriol i Anna Solà, l’Ester Romero i la Rocio 

quedaran com a suplents. 



La Germana Lluisa li dona una bona valoració i força participació, ja que comenta que 

hi ha escoles que tenen problemes per poder tenir persones a càrrec del Consell 

Escolar. 

Agraeix la participació. 

 

 La Germana Lluisa es comenta que el dia 14 de desembre el mateix dia del festival de 

Nadal e farà la nova presentació de “LOGO” (NOVA IMATGE CORPORTATIVA). A partir 

d’aquí ja començarà a circular el nou “LOGO”. 

 

 INFORMACIÓ DELEGATS 

Colònies 180€ (havent de portar dinar el primer dia) comenten que és molt car. 

Imma Queraltó comenta lo de l’alumne de sisè tema Mounil. 

També comenten que els cursos que van a la piscina hi ha massa descontrol i segons la 

delegada de 2on es perden coses i no tornen. 

 

A la reunió assisteixen: 

Marta Coll, Marta Gabriel, Mireia Torres, Carolina, Judit Romero, Oriol Torra, Marta 

Expósito , Imma Queraltó, Gna Lluisa, Gna Eulàlia, Mari Leyva,  Mònica Lluis, Imma 

Queraltó, Judit, Javi, Judith  Jorge, Tonyi i Montse Luque.  

Queden excusats el resto.      

 

    S’acaba la reunió a les 22’30 

    Propera reunió el dia 11 de gener 2017 a les 21:00 


