
ACTA REUNIÓ AMPA 13 DE SETEMBRE DEL 2018

La reunió comença a les 21’12h.

Els assistents són: Judith Jorge, Mireia, Imma Queraltó, Aida, Judit Romero, Anna, Marta Coll, 
Gna Eulàlia, Gna Lluïsa, Rosa, Silvia Luque, Sònia, Mònica, Vanesa i  Raquel.

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

 CONFIRMACIÓ MEMBRES AMPA:

Els membres que conformaran l'AMPA durant el curs 2018/2019 són els següents:  

           

            Mireia Torres, presidenta

            Judith Jorge, vice-presidenta  

            Tonyi León, secretaria

            Imma Ubals, tresorera

            Imma Queraltó, Rosa Cuadras i Silvia Luque com a vocals

            Judit Romero, delegada de P1

            Dalila Solé, delegada de P2

            Aida Salat, delegada de P3

            Mònica Ibáñez, delegada de P4

            Vanesa Expósito i Judit Roca, delegades de P5

            Anna Solà, delegada de 1r

            Raquel Ibáñez, delegada de 2n

            Oriol Torra, delegat de 3r 

            Cristina Torres, delegada de 4rt

            Montse Luque i Rubén Campo, delegats de 5è

            Sònia Ortega i Marta Coll, delegats de 6è



 PROGRAMACIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS AL LLARG DEL CURS

                

Cursa popular: 21 octubre. Les ampolles amb el logotip Mdp seran l'obsequi per a tots  els 
nens participants.                  

          

Castanyada: 26 d'octubre.

Assemblea: Es decideix que tingui lloc en el mes de novembre, per tal de poder-la preparar 
amb temps (pendent concretar el dia).

Activitats Marató: 2 de desembre. Aquest mateix dia es farà la sortida per anar a buscar el tió.

Festival de Nadal: 14 de desembre.

Cagar tió i sopar de Nadal: 15 de desembre.

Carnestoltes: 2 de març.

Trobada del Som: 31 de març.

Sortida primavera: Entre els mesos d'abril i maig (pendent concretar).

Festa final de curs: 15 de juny.

 DONACIONS AMPA

Cuineta: Es comenten varies idees i alguna observació;  Les caixes de fusta per posar les 
joguines petites s'han de polir perquè queden estelles.

Es proposa comprar 4 estris de cuina i unes caixes de plàstic amb tapa i reixades (en cas de 
pluja, les reixes permeten baixar l'aigua). 

Alguns d'aquests estris els podria fer cagar el tió.

D'altra banda, queda pendent el rocòdrom. S'ha de parlar amb el Carles d'Ingravita.



 EXTRAESCOLARS PISCINA

Degut a les desavinences que han sorgit entre l'escola i l'espai Infinit (Aquest ha fet un canvi 
imprevist d'última hora en els horaris que fins ara es mantenien amb l'escola i això ha pogut 
fer anar malament a les famílies que ja tenien els extraescolars programats) es tindrà en 
compte de cara al proper curs, demanar informació en algun altre centre, com ara la piscina de
Cal Font.                                  

       

 CARNESTOLTES   

La Sònia proposa guardar la carrossa del carnestoltes al pavelló de l'escola i comenta si hi ha 
algú que tingués lloc per guardar el carro. 

Se sap que l'Ajuntament, si es demana amb antelació, disposa de locals per preparar-lo. Ens 
n'hauríem d'informar.

 ALTRES TEMES BREUS   

Es considera que el xandall nou té un preu assequible i es dóna un temps de marge    
aproximat de 2 anys per anar fent el canvi amb l'antic.

El gimnàs per a mares i pares continuarà sent en dimarts però a les 21h, en comptes de           
les 20'45h. 

Les quotes de l'AMPA es passaran en el mes de novembre i possiblement el mes d'abril.

Política regals AMPA: Es decideix deixar de fer regals a qualsevol membre que plegui de 
l’AMPA dels diners de l’AMPA.

          La reunió finalitza a les 22:35h

          Propera reunió: Dimecres 3 d'octubre. 


