
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2017 

 Aprovació de l’acta anterior: 

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

 Quotes AMPA: 1a quota: 

Es recorda que el 6 de novembre es passa la 1a quota de l’AMPA. Es demana que es 

passi un recordatori per whatsapp. Es fa un incís per tal de recordar d’agafar els 

números de whatsapp  a les mares noves. Es pregunta pel tema dels rebuts retornats, i 

quina és la millor manera de fer que no se’n retornin tants, però s’acorda que de la 

manera que es fa ara, és la millor que s’ha trobat. Sempre hi ha més rebuts retornats a 

la 1a quota que a la 2a. 

 Valoració Cursa popular: 22 octubre:  

Es comenta la queixa d’algunes famílies que no van localitzar el punt de trobada. Es 

proposa de fer banderoles per activitats d’aquest tipus. Es demanarà pressupost a 

Àrea per fer-les. La gent va comentar que les bosses van agradar molt.  

 Valoració Castanyada: 29 octubre:  

La massa s’ha d’anar a buscar a la 1 per anar més tranquils. La quantitat de kilos de 

massa va ser correcte per la quantitat de nens/nenes que hi havia. Les coques també 

haurien d’arribar una mica abans. La mida dels talls de la coca eren molt correctes. A 

l’hora de les manualitats es va veure una mica de descontrol.  

 Valoració del Gimnàs per a pares i mares:   

El Gimnàs va molt bé. Acaben molt cansades. De moment són unes 15 mares.  

Es recorda que si algú té fotos de la castanyada o bé de la cursa popular es poden anar 

enviant via mail.  

 Marató de TV3: 

El dia 3 de desembre es fa l’activitat de la Marató a l’escola. Es proposa fer una 

caminada popular a algun lloc proper que hi pugui arribar tothom i allà un cop acabada 

la caminada fer un pica-pica. Es pot aprofitar per trobar el tió un cop s’arribi al punt 

final de la caminada. Es proposa també fer jocs tradicionals un cop s’acabi. A part de 

l’activitat del diumenge, també es farà el sorteig per recaptar més diners. L’Antonio 

posarà el pernil pel sorteig.  

Es preguntarà també a la Susanna Maldonado si pot fer activitat de zumba i poder 

compaginar les dues activitats.  

Es farà un sondeig per veure què opina la gent.  

 Loteria: 

Se li comentarà a l’Antònia que  ja pot repartir la loteria. 

 Carnestoltes: 

S’ha de passar la carta ja i donar marge per tornar-la fins passat el pont de la 

Puríssima.  

 Informacions de la Presidenta:  

Ens expliquen el projecte “Som MDP”. Les escoles MDP s’han unit per fer  un projecte 

de solidaritat amb una escola de Bogotà. Es comenta que en comptes de la sortida de 

primavera es farà una convocatòria en una escola de Llinars del Vallès el dia 8 d’abril i 

es faran unes Olimpíades solidàries. Els diners que es recaptin s’enviarien a l’escola de 



Bogotà. Es comenta que s’ha d’explicar molt bé als pares per tal que hi vulguin 

col·laborar. 

 Informacions de la Directora:  

La Gna. Lluïsa ens explica que s’ha comprat ja el material que es va subvencionar l’any 

passat.  

S’està treballant també en el xandall per tal de canviar-lo de cara al curs 18/19.  

 Vestuari de Nadal:  

L’obra de Nadal va sobre un avi que viu a l’Àfrica. Aquest any la proposta és de fer tant 

vestuari com maquillatge. Es busquen mares voluntàries per cada classe per anar a 

maquillar a l’Ateneu. Les disfresses són les següents:  

- P3: tribu africana    - 3r: elefants 

- P4: granotes    - 4t: baobabs 

- P5: serp     - 5è: tribu africana 

- 1r: ratolí     - 6è: variat 

- 2n: lleons 

 Precs i preguntes:  

- Es demana que s’esporgui l’arbre per poder penjar el llum de Nadal.  

- Es pregunta per si s’ha comentat el tema dels capitans verds, i la Gna. Lluïsa ens 

comenta que s’ha mirat de reconduir el tema i de cara al curs vinent es mirarà que 

siguin nous.  

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 29 de novembre. 

 

S’acaba la reunió a les 22:46. 

 

Assistents a la reunió:  

Judit Jorge, Vanessa Expósito, Gna. Lluïsa, Imma Queraltó, Marta Coll, Sònia Ortega, 

Mireia Torres, Imma Ubals, Anna Solà, Marta Expósito, Montse Luque, Fatima, Aycha, 

Raquel Ibañez, Mònica Ibañez i Gna. Eulàlia.  

 

La resta queden excusats.  

   


