
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 11 DE GENER DEL 2018

La reunió comença a les 21:15 hores

Els assistents a la reunió són: Raquel, Anna, Rosa, Gna Lluisa, Gna Eulàlia, Marta, Silvia, Mireia, 
Oriol, Judith, Tonyi.

Excusats: la resta de membre de l’AMPA.

 Aprovació de l’acta anterior.

 MARATÓ TV3, es comenta que cada any anem a menys, cada vegada es recullen 
menys aportacions….  Hauríem de millorar alguna cosa i pensar a fer alguna cosa més 
per poder recollir més diners, com per exemple fer un taller i desprès vendre la 
manualitat, s ‘ha d’acabar de parlar, per intentar aconseguir més aportacions.

 FESTA DE NADAL,  en general  força bé.

 CAGA TIÓ, com cada any és comenta de mirar de fer un canvi…. Tema llaminadures, fer
contes o  un altre coseta. Tema pendent de decidir.

 SOPAR DE NADAL, molt bé, va anar tot força bé, la gent va quedar contenta, millor el 
tema barbacoa que els precuinats.

 LOTERIA DE NADAL, s’han venut entre 800€ i 1.000€ menys que l’any passat. En 
general, s’ha venut menys loteria, i a costat força vendre.

 CARNESTOLTES, hi han apuntades  unes 82 persones, es comenta que s’ha de 
començar a fer els taller, en breu es passarà informació per concretar dies de cap de 
setmana per quedar i fer els tallers, també es quedarà un dia per assajar la 
coreografia. Ens comenten que la carrossa serà un niu i ja estan treballant. L’equip de 
música serà el mateix de l’any passat. Es comenta que aquest any no hi han molts 
participants, la gent  no està molt animada. També es comenta que l’Ajuntament no 
dóna tiquets per la botifarra.

 TEMA IL.LUMINACIÓ DE NADAL, aquest any no ha lluït gens. No ha agradat, comenten 
que l’any que ve s’ha de posar el panel de “BON NADAL”, l’any que ve s’ha de fer 
millor aquest any a quedat molt “ridícul”.

 SORTIDA DE LA PRIMAVERA, es farà el dia 15 d’abril, juntament amb el projecte de 
“SOM” (projecte per col·laborar i ajudar a una escola de Bogotà).

 DIA 12, dia de lliure disposició.



 24 DE FEBRER, PORTES OBERTES, Comenten de fer unes banderoles “FLY BANNER”  i  
poder  aprofitarrles per uns altres actes o activitats. Segons pressupost un té el cost de 
155€, dos té el cost de 300€). El Joan ha comentat de fer una cursa però que no fos 
competitiva. La Mireia comenta de fer una cursa tipo circuit entre pares i nensses amb 
diferents proves. La Germana torna a demanar el pressupost dels Fly Banner.

 LA GERMANA LLUISA, ens comenta que a  Pr4 han posat una pissarra nova ara només 
queda posarrla a Pr3, l’import  és d’uns 1.7000€. La germana també ens comenta que a
l’entrada de la llar es podria mirar de posar un terra  de goma, tipo el que posen als 
parcs, per així no treure les mantes i si cauen no es facin mal. Es comenta de fer 
aportacions per comprar jocs o materials perquè els nens juguin a l’hora del pati. 
També s’hauria de quedar un cap de setmana abans de PORTES OBERTES per rentarrli 
la cara al pati, donarrli color, i deixarrlo maco.

 La Silvia comenta de fer un comunicat al grup de l’AMPA, perquè la gent doni idees de 
coses que podem fer el dia de PORRES OBERTES.

 ELS DELEGATS, no tenen res a comentar.

LA PROPERA REUNIÓ ES FARÀ EL PROPER DIA 1 DE FEBRER.

LA REUNIÓ ACABA A LES 22:20 HORES.


