
                              ACTA DEL 3 DE DESEMBRE DE 2018

La reunió comença a les 21’08h.

Els assitents són: Mireia Torres, Imma Queraltó, Judit Romero, Cristina Torres, Vanessa
Expósito,  Marta  Coll,  Gna  Lluïsa,  Rosa  Cuadros,  Sònia  Ortega,  Sílvia  Luque,  Anna
Romeu, Judith Jorge i Raquel Ibáñez.

 Valoració Marató tv3: La valoració en general és bona. Han participat un total
de 91 persones, entre pares i nens.
S’han recaptat 410’25 euros, tot i que encara falta sumar-hi els cèntims de la
rifa del pernil, que tindrà lloc el 20 de desembre. 
Tenint en compte que la Marató és el 16, comunicarem abans d’aquest dia la
quantitat obtinguda fins aquell moment. 

 Tema dels no socis de l’AMPA: En la última reunió es va acordar fer una carta
per conscienciar els pares que no són socis de l’AMPA de la importància de la
seva  col·laboració.  La  Mireia  ha  redactat  la  carta  i  l’ha  compartit  amb  els
assistents per tal de valorar-ne el contingut. Tot i que l’escrit és prou bo, es
decideix  escurçar-la  i  ressaltar  aquells  fragments  que  es  considerin  més
rellevants. L’Anna será l’encarregada de fer-ho.

Han anat sorgint idees per tal de motivar els pares que no col·laboren i així
mateix, que es vegin compensats els que sí ho fan. Per exemple, la Rosa explica
que sap d’una escola on es descompten 5 euros als pares socis de l’AMPA quan
els nens van de colònies. 
Altres solucions podríen ser reduïr a la meitat les quotes als pares que porten
els nens a la llar, o bé afavorir d’alguna manera aquelles famílies que tinguin 3
fills o més.

D’altra banda, s’ha procedit a fer dues votacions ; En la primera es vota si cal
demanar una aportació econòmica a les famílies que no són socies de l’AMPA  i
que vulguin participar de les activitats que tinguin lloc a partir d’ara. El resultat
és un sí. I en l’altra es tracta de decidir si per fer cagar el tió fem pagar un euro
o bé dos. A excepció de la Sílvia que vota perquè sigui un euro, ja que és el que
sol costar la bossa de llaminadures, la resta és més partidària de demanar-ne
dos. Així doncs, aquesta és la primera festa on caldrà especificar a la butlleta
d’inscripció, els que són socis de l’AMPA dels que no ho són, havent de fer



aquests últims, l’aportació econòmica que s’estableixi en cada cas, per poder
participar de l’activitat. 

 Festa Nadal (Sopar i Caga tió) 15 desembre: Primerament i com cada any es
farà la missa tradicional de Nadal, a les 19h. Un cop acabada l’eucaristia farem
cagar el tió i a les 21h tindrà lloc el sopar; pica-pica, carn a la brasa i de postre,
coca i turrons.
La data máxima per entregar les butlletes serà el 10 de desembre.
Per fer cagar el tió hi hauran bosses de llaminadures de 1’25 euros cadascuna.

 Loteria  Nadal:  Es  comenta  que podríem fer  “La  grossa”.  De fet,  en algunes
escoles la ténen. Però de moment es decideix continuar com es va fent cada
any.

 Carnestoltes: La Sònia i la Sílvia ja han fet una petita prova.
Els nens de la llar juntament amb p3, p4 i p5 aniran de follets. Les nenes de 1er 
a 6è de torretes i els nens de jardiners. Els adults també de jardiners.
Es mirarà de donar la butlleta d’inscripció abans de Nadal, amb una data 
máxima per apuntar-se del 15 de gener de 2019.

 Samarretes AMPA: La Sílvia exposa les diferents opcions i s’arriba a l’acord de  
fer-les amb vinil: 
1 tinta + 3 colors amb vinil (que hauríen de ser 4) no arriba a 7 euros amb l’iva 
inclòs. Es demanaran 25 samarretes.

La reunió acaba a les 22’25h.

Propera reunió: 10 de gener de 2019.


