
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 5 DE  JULIOL DEL 2018

La reunió comença a les 21:15 hores

Els assistents a la reunió van ser: Judith, Tonyi, Mireia, Rosa, Marta C, Sònia, Silvia,
Antonio, Oriol, Anna, Imma Q, Montse L, Gna Lluisa, Gna Eulàlia.

Excusats: el resto de membres d’AMPA que no van assistir....

 Aprovació de l’acta anterior.

 Es comenta de tenir acabat el rocòdrom a principis de curs, referent als accessoris que
es necessiten pel rocòdrom es miraria d’anar a l’ Ingravita a demanar informació sobre
els accessoris que tenen de segona mà, circuits... i es miraria de fer una compra, d’un
pressupost d’uns 700€ aproximadament.

 La Mireia exposa fotos  i dibuixos de la cuineta que es farà i posarà a pati, fent els
canvis oportuns de la caseta de fusta i altres que hi ha al pati, el seu cost serà d’uns
790€ aproximadament.  També es comenta que qui  tingui per  portar  accessoris  de
cuineta que ja no es facin servir a casa que ho portin a l’escola perquè els nens i nenes
puguin jugar.

 Es decideix tirar endavant la cuineta i el rocòdrom.

 Subvencions, es comenta que ens han concedit la revista digital per un import de 315€,
(encara no s’ha fet) i 500€ pel material del pati. 

 Festa de 6è, es comenta que a la festa de 6è hi havia masses barres, van sobrar moltes.
Els  gelats  van  agradar  molt  (MINI  MAXI-BON).  Els  nens  van  tenir  una  bona  festa
d’acomiadament, i  s’ho van passar molt bé. Va haver una incidència en les caixes i
barres, ja que a les caixes que posava pernil dolç i havien barres de pernil salat, van
haver forces que estaven malament.

 Festa de la Llar, comenten que va anar força bé, va haver força gent i participació, va
sobrar una mica de coca.

 Festa de final de curs, es va fer un balanç dels tres últims anys i la festa de l’any passat
va ser la que mes despeses va tenir, aquest any anat força bé només van sobrar cinc
barres, però de coca va sobrar molta, per l’any que bé s’haurien de comprar 4 ó 5
coques menys. També pensar en comprar guants de làtex per manipular els aliments.
Pensar en comprar més gel, va faltar...., també vam fer curt de cafès, Van haver un
total de 195 persones al sopar de final d’estiu tot un èxit, va ser un dels anys que més
persones van haver-hi. S’hauria de controlar el tema del vi va sobrar molt, hi havia
masses ampolles obertes. En general va haver força participació, i muntar taules a les



quatre de la tarda va estar força bé, es comenta que de cara a l’any vinent muntar
taules el dia d’abans.

 Casal d’estiu, hi ha queixes pel tema d’anar i tornar a la piscina caminant, fa massa
calor pels  nens que han de tornar de la  piscina fins a l’escola, queda pendent per
acabar de donar-li mitja volta.

 La Germana Lluisa, ens comenta que el curs anat força bé i molt positiu, amb bons
resultats per part de les competències bàsiques i projectes, també ens comenta que es
treballaran  projectes  d’ambients,  emocions  i  treballs  cooperatius  i  treballs  per
projectes.

Els curs inicia amb: P-3 (22 alumnes), P-5 i 2m (un alumne nou a cada curs)
                                                 P-2 (18 alumnes).
                                                 P-1 (11 alumnes).
                                                 P-0 (ple).

FI DE LA REUNIÓ: 23’45 HORES.


