
                                      ACTA REUNIÓ AMPA  3  D’OCTUBRE  DE 2018

La reunió comença a les 21’11h.

Els assistents són: Mireia Torres, Imma Ubals, Judit Roca, Cristina Torres, 
Rosa Cuadros, Gna Lluïsa, Gna Eulàlia, Judit Romero, Oriol Torra , Marta 
Coll, Sílvia Luque, Mònica Ibáñez, Judith Jorge i Raquel Ibáñez.

Excusats: La resta de membres de l’AMPA.

 Donació AMPA: El rocòdrom està en marxa. Es faran 3 circuits i es 
prepararan peces de 2ª mà. Caldrà mà d’obra per col·locar-ho. Es 
preveu un import d’uns 100 euros en els anclatges, perquè hi hagi 
major seguretat.
Pel que fa a la cuineta, cal arreglar els fogons i els mànecs.

 Cursa popular: S’enviarà una circular. 
Es muntarà una taula juntament amb les banderoles cap a la zona 
del Caprabo. Es repartiran les ampolles entre els participants. 
Es comenta la idea de sumar punts a la nota de psicomotricitat de 
l’escola, per tal d’animar a participar a la cursa.

 Castanyada: Es començarà amb un berenar a les 17h; Coca i 
xocolata de Jaume i Vicenç (unes 6 coques). Cal mirar de quin beure 
disposem, així com els plats, gots, tovallons, etc.
Per fer els panellets es demanaran uns 5 kg de massa. (Imma 
Queraltó).
Hi haurà 3 tallers: 

1. Disfressa de moniatos
2. Castanya-aranya
3. Taller d’elaborar monstres (rat penats fantasma). Per fer 

aquest taller es demanarà a les famílies, via whatsapp, que 
portin rotllos de paper de wc.

Les bossetes per posar i emportar-se els panellets, les encarregarà 
el Rubén.



 Loteria Nadal: Disposem de 50 talonaris. L’any passat se’n van 
vendre 38. Es continua jugant al mateix número.

 Assemblea general: Tenint en compte que s’ha de dur a terme 
durant el mes de novembre, cal concretar el dia, entre els dies 7 o 8 
o bé entre el 14 o 15. S’ha de comunicar 15 dies abans.

 Marató de tv3: Prevista pel dia 2 de desembre. 
Es començarà amb una sortida a buscar el tió fent una caminada 
solidària i la idea és preparar una gimcama amb 3 o 4 proves. Una 
de les idees que han sorgit és la de fer un bingo solidari. 
Després podrem gaudir d’un aperitiu.

 Carnestoltes: La Sílvia proposa anar de torretes, de flors. La idea 
podria ser un jardí; de p0 a p5 petits fullets, i de 1er a 6è flors. Els 
grans, de jardiners. 

 Newsletter: S’està fent la segona newsletter. Es descarta la 
publicitat d’empreses.

La reunió acaba a les 22’46h.

            


