
                                                  ACTA DEL 21 DE NOVEMBRE DE 2018

La reunió comença a les 21’05h.

Els assistents són: Cristina Torres, Vanessa Expósito, Rubén Campo, Marta Coll, Gna
Lluïsa, Sílvia Luque, Sònia Ortega, Mònica Ibáñez, Anna Romeu, Rosa Cuadros, Imma
Ubals, Mireia Torres, Judit Jorge i Raquel Ibáñez.

 Donació  AMPA  (Rocòdrom):  S’hi  han  destinat  uns  700  euros
aproximadament. 
La idea és fer 3 circuits de 3 dificultats. Amb una alçada no superior al
metre i mig i utilitzar peces de 2ª mà. 210 peces.
L’Imma proposa un parell d’idees; una és aprofitar el dia de la Marató,
per convocar a pares i mares per muntar el rocòdrom entre tots. Cal
ajudar a foradar i collar les peces. 
I l’altra idea seria “apadrinar una peça del rocòdrom” i que servís com a
donatiu per la Marató de tv3.
També es comenta que estaria bé aprofitar el rocòdrom per introduir-lo
a les classes de psicomotricitat.

 Quotes AMPA: S’ha enviat la primera quota, una remesa de 134 rebuts,
dels quals s’han retornat 11. (1.876 euros en total). 
El percentatge de col·laboradors va baixant (d’un 60% anys enrere a un
47% actualment).
Tenint  en  compte  doncs,  que  cada  cop  hi  ha  menys  ingressos,  s’ha
generat un debat per tal de trobar maneres d’augmentar aquesta xifra.
La Sílvia comenta que una possible solució seria que cada delegat parlés
directament amb els pares que no col·laboren per tal de conèixer els
motius i a partir d’aquí valorar opcions.
La Judit proposa demanar una petita aportació econòmica a les famílies
no col·laboradores  quan vulguin participar  en les  properes  festes  de
l’AMPA  de  l’escola.  D’aquesta  manera,  com  a  mínim  es  reduiria  la
quantitat de despeses.

 Valoracions cursa popular i castanyada: S’han repartit 75 ampolles entre
els nens participants a la cursa. 

      Les valoracions en general són positives. 

 La Marató de tv3: S’ha decidit la programació de les diverses activitats
que  tindran  lloc  al  llarg  del  matí.  A  les  10h sortida  a  buscar  el  tió.



Posterior esmorzar (Es demanaran 6 coques de Jaume i Vicens i es farà
recompte  del  que  calgui  per  anar  a  comprar-ho  a  Comerco).
A banda de muntar el rocòdrom, hi haurà jocs tradicionals com el joc del
mocador, el de l’ou i la cullera, fer bombolles de sabó, saltar a corda, la
xarranca i les carreres de sacs. 

Tot i que l’Antonio ja no hi és, ha fet la donació d’un pernil. Dilluns dia 26 de
novembre es començaran a vendre les tires pel sorteig. Un euro la tira. La
idea és aprofitar el dia de la fira solidària (prevista pel 20 de desembre) per
sortejar-lo. 

 Vestuari de Nadal: Aquest any s’han comprat moltes coses fetes, per
tant no hi haurà massa complicació a l’hora d’elaborar la disfressa.
Es passarà un vídeo explicatiu al grup de whatsapp de cada curs per
tal que quedi tot clar.

 Samarretes AMPA: S’han de canviar per posar el logo nou. Després
de parlar del color de fons de la samarreta (color taronja o blau) es
decideix continuar amb el blau, entre altres motius, per anar com els
nens. El logo es pot fer en blanc o negre o amb colors. (a una tinta,
100 euros, a 5 tintes 300 euros). Pendent presentació de diferents
pressupostos. 

La reunió finalitza  a les 23’10h.

La propera reunió tindrà lloc el dia 3 de desembre del 2018.

                  
 

     


