
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 13 DE  FEBRER DEL 2019

La reunió comença a les 21:10 hores

Els assistents a la reunió són: Gna Lluisa, Judith Jorge, Silvia Luque, Rosa, Judit Romero,
Mònica Ibañez, Raquel Ibañez, Cristina, Mireia,  Vanesa, Anna, Sònia, Tonyi.

Excusats: el resto de membres d’AMPA.

 Aprovació de l’acta anterior.

 Il·luminació corraló, la il·luminació ha quedat perfecte per tant ja tenim llum al corraló.
La instal·lació,  l’ha fet el  Jordi  Mascaró, l’ha fet a un bon preu i  anirà a càrrec de
l’escola.

 Carta AMPA, la Mireia ens diu que li han fet comentaris molt positius, la carta està
molt ben redactada.

 Samarretes AMPA, s’ha d’anar pensant en aconseguir el telèfon i acabar de decidir.

 Carnestoltes, queden dues setmanes pel dia, i es comenta de deixar enllestit el tema
“lema” hi ha temps fins el divendres 15 de febrer. Hi ha un total de 120 persones entre
pares, mares, nens, nenes, bebès...
La Sònia comenta que aquest any segurament donaran tiquets per entrepans per a
tots els participants.

 Portes obertes, s’han d’acabar de decidir cosetes.... Es comenta de fer entrepans de
pernil salat (pernil envasat del sorteig del dia de la Marató de TV3) comprar el pa a
O’pan i  completar un pica-pica amb olives,  formatge,  patates....  anar a comprar al
“Comerco”.
La Germana Lluïsa ens comenta que hi han globus amb els nous colors i com a novetat 
es farà una cursa d’orientació.
També es fa referència al rocòdrom la Mireia ens diu que s’hauria de mirar d’arreglar 
abans del dia de les portes obertes, ja que ha saltat la pintura i s’hauria d’arreglar. Pel 
tema pintura i material està cobert, ja que n’hi ha i en principi no tindria cost. 
Necessitem mans.
 També es fa un incís i de cara l’any vinent s’hauria de tornar a pintar les parets de la 
pista blanca, està molt deteriorada i necessita un arreglo.

 Tema cursets piscina encara està pendent.



 El tema lavabo pavelló, s’ha d’acabar de decidir que es farà. El lavabo segur que es farà
però es comenta  de fer alguna cosa més per guardar material si es fa sostre o no....
està pendent de decidir, segons pressupost.

 Delegats, no tenen cap informació.

 La Germana Lluïsa ens comenta que s’hauria d’anar pensant i crear una comissió del
“150 Aniversari de l’escola”, queden quatre anys, però això porta molta feina i s’hauria
de començar a rumiar que es pot fer..... s’hauria d’anar vetllant.

 La Raquel Ibáñez, té una proposta personal, l’Hospital de Dia “Sant Jordi” ha fet un
llibre “El tresor més gran del món”, està fet i pensat pel personal del centre i proposa
poder fer un taller o fer venir algú del centre a l’escola per sensibilitzar als nens de cara
a la gent gran i l’alzheimer.

FI DE LA REUNIÓ: 22’30 HORES.


