
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 7 DE  MARÇ DEL 2019

La reunió comença a les 21:10 hores

Els assistents a la reunió són: Gna Lluisa, Judith Jorge, Imma Ubals, Silvia Luque, Ruben
Campo,  Rosa,  Judit  Romero,  Mònica  Ibañez,  Raquel  Ibañez,  Mireia,   Anna,  Sònia,
Marta, Tonyi.

Excusats: el resto de membres d’AMPA.

 Aprovació de l’acta anterior.

 Valoració de carnestoltes, molt positiva. La Sònia comenta el tema del carro per la
carrossa, a veure qui el vol sinó es posarà a la venda. Es comenta de guardar-lo a la
pista negra però es un problema ja que té ferros rovellats i el seu estat es perillós, ja
que els nens i nenes podrien fer-se mal. Es decideix vendre’l perquè no és viable ja que
aquest carro necessita un espai per guardar-lo i a l’hora de fer-lo circular s’ha de fer
amb un tractor... 
Van haver 123 participants al carnestoltes. 
123 participants x 8€= 984€ i 200€ del premi per tant d’ingrés total ha estat de 1.184€

 Dia sense pilotes,  fa uns dies es va comentar de fixar un dia de la setmana sense
pilotes a l’hora  del  pati,  però encara quedar pendent  de decidir  que es farà.  A la
Germana Lluïsa li sembla bé, i en comenta que ho parlarà amb el Claustre.

 Samarretes AMPA, la Silvia Luque ens comenta de fer amb vinil el logo que així sortirà
més econòmica, 7’40€+IVA (preu per 10 samarretes) si es fessin més de 10 samarretes
ens arreglarien el preu. S’Hauria de saber qui vol samarretes i segons comanda fer-les,
ja  de  cara  al  curs  que  ve.  Es  comenta  d’enviar  mail  des  de  l’AMPA  i  qui  vulgui
samarreta que la demani a l’Antònia. Es decideix un preu de 8€ per samarreta, intentar
ficar una data mínima.

 Quota AMPA, durant el mes d’abril es passarà la segona quota d’AMPA. Abans de la
quota es passarà la carta de l’escola per mail, ja que el mes passat es va fer amb paper.

 Portes obertes, La Mireia comenta de fer un canvi, fer un esmorzar light desprès de la
cursa d’orientació i desprès del concert fer el vermut. Però no s’arriba a un acord pel
fet de fer les dues coses... o sigui que es decideix fer una sola cosa. Fer el vermut. 
En principi hi ha molt poc personal que col·labori. Pel moment tant sols dues persones.
Es fa un wapsap per saber qui podria venir a fer un cop de mà el dia de portes obertes.
Anar a comprar al Comerco aniran la Sònia i la Silvia, es comprarà per fer un aperitiu. 
La Mònica Ibañez comenta que ella no pot col·laborar perquè ella treballa amb una 
altre escola... per tant no queda gaire bé.
 



 Termini  de  la  subvenció,  22  de  març,  ens  comenta  la  Mireia  que  s’ha  rebut  la
informació. Subvencions de l’any passat, reformes al pati, per la robòtica (no), per la
revista(si), això és lo que va demanar l’ Imma l’any passat, i aquest any es farà igual. 
Ens van donar  500€ de subvencions. L’Imma comenta que demanarà 2.000€ per la 
subvenció d’aquest any.
La Mireia comenta que el rocòdrom ja està arreglat i pintat per les portes obertes.

 Dinar amb l’alcalde, era el proper dimecres 13 de març, ha quedat anul·lat .

 Pressupost lavabo, ja tenim plano perquè ens ho anem mirant, s’ha d’estudiar bé i
decidir que es fa ja que te un cost de només lavabo 1.200€ + lampista, i lavabo vestuari
té un cost de 2.300€. Total 4.800€ + IVA (lavabo i 2 vestidors).La Judith ens diu que el
lavabo  té  sostre  i  els  vestuaris  no.  Es  comenta  de  mirar  de  demanar-lo  amb  la
subvenció encara que no és gens fàcil de poder aconseguir-la.

 Es fa un incís pel tema terra de “caucho” del rocòdrom i ens diu la Mireia que no es
necessari  posar  aquest  terra  ja  que si  no supera  el  1’50cm, no és  necessari  posar
aquest terra, tenim un pressupost de 2.000€ per aquest terra, per tant es traurien les
peces que superessin el 1’50cm.

 La Germana Lluïsa torna a comentar d’ anar pensat i crear la comissió dels 150 anys.

FI DE LA REUNIÓ: 22’50 HORES.


