
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 9 DE  MAIG DEL 2019

La reunió comença a les 21:10 hores

Els assistents a la reunió són: Raquel, Judith Romero, Gna Lluisa, Rubén, Marta Coll,
Sònia, Judith Jorge, Silvia Luque, Rosa, Mireia, Anna, Cristina, Tonyi.

Excusats: el resto de membres d’AMPA.

 Aprovació de l’acta anterior.

 Quota AMPA: Es comenta que el rebut està girat al banc. I s’ha d’esperar per saber
com anem de cèntims pel tema obres a l’escola (tema parlat en reunions anteriors).

 Piscina pels nens de P3-P4-P5: Desprès de mirar les diferents opcions i piscines pel
tema cursets,  la Judith  comenta que  guarden plaça a “Montaqua” pels dimarts 
(de 17’30 a 18’15) ja que dilluns com s’havia comentat no és possible . L’import durant
tota la temporada és de 115€ tot el curs. Es comenta de demanar una paga i senyal a
totes les famílies interessades perquè reservin la plaça. Així doncs es farà una carta
informativa  als  cursos  corresponents.  Es  decideix  de  fer  un  pagament  de  50€  per
família interessada fins el proper 10 de juny i el resto fer el pagament al setembre.

 Samarretes AMPA, ens esperem a decidir que fem (AMPA Sabadell).

 Festa final de curs: La festa i sopar de final de curs, és el 15 de Juny, es decideix fer
fideuada  i  fer-ho  amb  la  mateixa  gent  que  fa  dos  anys,  seria  5€  per  cap
aproximadament.  Es  faria  com  sempre  un  pica-pica,  la  fideuada,  la  coca  amb
xocolata.... Es comenta de preparar-ho tot el divendres al vespre o el mateix dissabte
al  matí.  S’hauran  de  llogar  unes  15  taules  aproximadament  (  Encarregat  Ruben ).
S’haurien de comprar un parell de focus i bombetes ( Encarregat Ruben ). Es donen
idees per fer un sopar i festa diferent... com pensar una temàtica i fer venir a la gent
vestida amb camisa blanca i texans, hippie.... S’ha de fer la butlleta i entregar-la cap el
27 de maig i recollir-la com a màxim el 3 de juny.

 Festa de 6è. La festa de comiat dels alumnes de sisè es farà el dia 19 de juny, s’ha
decidit fer barbacoa i gelats per postres.

 Festa de la llar. Es deixa pendent de comentar per la propera reunió.

 Pressupost de les obres: o deixem per la propera reunió.

 Delegats: El Rubén comenta el tema de la cantata de 5è, diu que aquesta cantata té un
cost  de  19€  i  les  famílies  es  queixen,  i  diuen  que  això  es  tindria  de  comentar  a
començament de curs, la Germana Lluïsa diu que això no se sap fins que s’apropa el
dia....



La Sònia comenta de fer un canvi al detall dels alumnes de sisè, ja que fa pocs dies van
fer samarretes per les jornades de futbol (Johan Cruyff) i són molt recents, demana
saber de quin pressupost depenen i mirar de fer un altre detall, acabaran de decidir
que faran......
La Silvia comenta si  podríem canviar el sistema d’enviament d’actes, enviar-les just
després  de  la  reunió,  així  els  que  no  han  pogut  assistir  a  la  reunió  en  tenen  la
informació en la major brevetat possible.
La Germana Lluïsa ens comenta que el 14/05 sortiran les llistes de P3, però, estan molt
contents ja que hi ha aproximadament uns 26 alumnes de p3 pels curs 2019/2020.

FI DE LA REUNIÓ: 22’30 HORES.


