
                           ACTA REUNIÓ AMPA DIA 1 DE FEBRER DEL 2018 

 

La reunió comença a les 21’15h. 

 

Els assistents són: Mireia, Judith, Montse, Sílvia, Marta, Gna. Lluïsa, Gna. Eulàlia, Vanesa, Sònia, 

Anna, Mònica i Raquel. 

 

Els excusats són: La resta de membres de l’AMPA. 

 

              

 Aprovació de l’acta anterior. 

 

 

 CARNESTOLTES, hi ha apuntats 99 participants. Queden unes 20 persones que no 

es podran afegir. Ens hem passat una mica del pressupost previst inicialment. 

      La carrossa té un niu dalt d’un arbre. El lema és “Una escola de colors” i la      

      coreografia anirà a càrrec de la Susanna Maldonado.  

 

 

 PORTES OBERTES, es farà el 24 de febrer amb un horari d’11’30h a 13’30h. Hi 

haurà una cursa participativa i posteriorment un pica-pica. La idea és donar una gorra 

a cadascú dels participants. De cara a la llar hi haurà música a més dels conta contes 

que ja s’han fet altres anys. Es farà publicitat a través de la xarxa social facebook i es 

repartiran flyers. 

Abans de les portes obertes es convocaran reunions de caràcter informatiu i de 

manera individual, amb els pares de p2. 

Respecte les opcions comentades a l’anterior reunió per tal de millorar l’escola de 

cara a la jornada de portes obertes, i tenint en compte que disposem d’un saldo 

aproximat de 5.700 euros, que els guanys en els últims mesos han estat per sota de 

l’esperat i en canvi han augmentat les despeses, la Mireia proposa invertir uns 1000 

euros donant prioritat a la idea d’invertir en els jocs de pati (es parla de fer un sorral i 

de jocs tradicionals tals com un parxís, les bitlles, el twister, etc) i si es pot, arreglar 

la pista blanca, a més ha agradat la idea de demanar les banderoles FLY-BANNER 

de 2’45m que l’Anna va mirar a l’Art de la llum. El preu són 111 euros cadascuna, 

per tant, 222 euros en total. Així doncs, es descartaria de moment la compra de la 

pissarra digital per a la classe de p3. Queda pendent saber alguns pressupostos tals 

com els del terra de cautxú per l’entrada de la llar, i el cost que suposaria tant la 

millora de la pista blanca com els jocs de pati.  

La Mònica demanarà a l’Abacus, catàlegs d’aquests jocs per les escoles i la Judith 

comentarà al seu germà quin preu ens costaria arreglar la paret i pintar la pista 

blanca. 

 

 

 XANDALL DE L’ESCOLA, Hi haurà un nou logo, un canvi en el gènere de la roba 

(samarreta de màniga curta) però mantenint el color actual, i s’eliminarà la samarreta 

de màniga llarga. Aquests canvis també repercutiran en les samarretes de l’AMPA. 

 

 

 DELEGATS, la Mireia comenta algunes queixes per part del curs de primer, que fan 

referència als dies que l’escola va fer el repartiment de fruita a l’hora d’esmorzar. 

Alguna de les professores va dir als nens que portaven l’esmorzar de casa, que no 

podien portar res. Aquest fet no ha agradat als pares que consideren que la fruita sola 



resulta pobre i que hauria de ser un complement a l’esmorzar, no pas l’esmorzar en 

sí, ja que els seus fills queden amb gana. 

 

 

LA PROPERA REUNIÓ ES FARÀ EL DIA 1 DE MARÇ. 

 

 

LA REUNIÓ ACABA A LES 22’30H 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


