
                           ACTA REUNIÓ AMPA DIA 7 DE JUNY  DEL 2018

La reunió comença a les 21’10h.

Els assistents són: Oriol, Mireia, Imma Ubals, Judith, Anna, Rosa, Marta Gabriel, Marta Coll,      
Gna Lluïsa, Sílvia, Sònia, Antonio, Ruben, Montse, Vanesa, Gna Eulàlia i Raquel.

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

             
 Aprovació de l’acta anterior.

 FESTA DE LA RODA: La valoració de la festa ha estat positiva tenint en compte el 
pronòstic de pluja. Han participat un total de 38 nens. Quedaven 30 bosses de l’any 
passat per repartir entre els assistents. Se n’han donat 27, en sobren 3.

 DONACIÓ AMPA: Ha anat arribant bona part del material que es va 
demanar; cubells, pales i cordes per saltar (abacus), 12 motos, etc.                              
El rocòdrom no s’ha pogut duu a terme degut a les pluges, i queda pendent muntar la
cuina gran. La Mireia coneix algú que ens podria donar un cop de mà, però cal saber 
quin pressupost ens faria.
El dimecres 13 de juny es realitzarà l’entrega formal de la donació que fa l’AMPA a 
l’escola. Els pares podran veure les joguines que s’han adquirit per l’hora del pati. 
S’aprofitarà aquest mateix dia per muntar un racó solidari on es mostraran diferents 
aportacions per part d’algunes mares de l’escola. Entre elles, algunes manualitats 
fetes amb les roses sobrants del dia de Sant Jordi. Els cèntims recaptats aniran 
destinats al projecte de Tunjuelito. 

 REUNIÓ AJUNTAMENT: Dimarts dia 5 de juny la Mireia, la Gna Lluïsa i el
David van anar a l’ajuntament per parlar de tres temes: 
 Projecte millora del pavelló: Es demana ajuda a l’ajuntament per tal de poder 

millorar l’estat del pavelló. La idea seria poder-lo llogar en òptimes condicions 
per obtenir majors beneficis. El procés però, serà llarg.

 Pujada Sant Nicolau (correló): Hi ha queixes de sorolls, poca llum i de ser un 
punt de reunió pels “botellones”. La resposta obtinguda és que serà una zona més
il.luminada i alhora, més vigilada.

 Correló tancat: Aquest correló pot acabar sent un problema de salut pública, 
degut a la humitat que s’hi genera i el problema de les rates. El David, com a cap 
de comunicació, serà qui intentarà mediar amb el propietari de la finca.

 FESTES: La festa de final de curs està prevista pel 16 de juny. 
Es parla de llogar o comprar taules, per sospesar quina de les dues opcions seria la 
més factible. De moment es llogaran. (15 taules )
Tant els talls de les barres com el de les coques es faran més petits. (Jaume i Vicenç)
Es parla que l’any passat van sobrar barres d’escalivada i en canvi, va faltar aigua.
Per la decoració es mirarà el que disposem i potser s’afegeix algun guarniment nou.
El tema de les intoleràncies alimentàries no suposa cap problema ja que pels celíacs 
hi ha la opció de l’entrepà de l’ibericus i pels intolerants a la lactosa els gelats seran 
de gel en comptes dels que porten llet. 
La festa de la llar es celebrarà el 28 de juny.



 DETALLS NENS BALL: Es contemplen opcions com gorres, bolígrafs, 
bosses o tasses per pintar (aquestes dues pels més petits) i unes ampolles d’aigua, de 
plàstic reutilitzable que es troba disponible en diferents colors. Aquesta última ha 
estat la més valorada, així doncs es demanaran de cara al proper curs perquè 
serveixin d’obsequi en les diferents ocasions que es presentin. La capacitat de 
l’ampolla és de 500 ml i el preu surt per 1’70 euros/unitat aprox. (inclou 
l’estampació del logo mdp amb una tinta).

 INFORMACIONS DELS DELEGATS: La Montse explica una incidència 
per part d’una alumna de 5è. La nena va caure un dia de pluja, just davant l’escola. 
El terra rellisca quan plou i això comporta un perill. Es comentarà als pares de la 
nena que tenen la opció de presentar una queixa a l’ajuntament.

                        

                      LA PROPERA REUNIÓ ES FARÀ EL DIA 5 DE JULIOL

                      LA REUNIÓ ACABA A LES 22’57H

                                                                                                                                              


