
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 9 D’OCTUBRE DEL 2019 

La reunió comença a les 21:15 hores 

Els assistents a la reunió són: Imma Queraltó, Anna, Judit Romero, Maewa, Vanessa, 

Esrher Romero, Cristina, Danyi, Edurne, Mireia, Judith Jorge, oriol i germana Lluisa.  

La resta de membres d’AMPA queden excusats. 

 

• Aprovació de l’acta anterior: s’ha de modificar el cognom de l’Oriol, el correcte és 

Torra. 

• Parlem sobre la web (blog) de l’AMPA: el tenim des actualitzat. Diem de posar les 

activitats pel curs 2019/2010 i quan acabi qualsevol de les festes que fem, enviarem 3 

fotos al grup perquè l’Oriol ho posi a la web i així tenir-la més actualitzada. Apart, la 

Danyi ens comenta enviar l’acta i la convocatòria en PDF en comptes de Word, que és 

com ho fem actualment. 

• Ja repartirem la loteria de Nadal al nens per començar a vendre. 

• CURSA POPULAR: Diumenge 20 d’Octubre. L’AMPA donarà ampolles d’aigua a tots els 

nens participants de l’escola. Es decideix el punt de trobada per repartir-les i així poder 

també fer després la foto de grup. 

Necessitarem una taula i les ampolles que ho portarà la Imma Q. I les banderoles que 

les portarà l’Anna, quedem una estona allà abans per muntar-ho. A la carta que està 

redactant l’escola posarem la ubicació així com posarem a la venta la nova samarreta 

de l’AMPA. Es demanaran dos pressupostos: la Mireia ho demana al Bypuns i la 

Vanessa al Born. La idea és posar davant el logo de l’ampa i darrera el de l’escola, 

triem una samarreta tècnica blava. En demanarem 30 ( 5S, 10M, 10L, 5XL ) i així ja les 

tindrem. Preu de venta = 8€ 

• FESTA DE LA TARDOR: La carta l’enviarem demà 10 d’Octubre. Per berenar ( coca del 

granier encarregades pel Ruben ja tallades i xocolata i beguda del Comerco que ho 

anirà a buscar la Sònia i la Montse L) El berenar el farem al pati 

Els panellets dins del menjador: la Imma encarrega la massa, 5kg al Fidel Serra, així 

com l’ametlla, el coco, pinyons, membrillo. S’haurà de portar també ous i colacao que 

ho portarà la Vanessa. 

Els tallers seran: castanya aranya, disfressa moniartos, màscara de moniato i titella 

• Li demanem a la Raquel ens faci els cartelles que faltan 

• Les castanyes i els moniatos ens els demana la Susi al mercat 

• S’ha d’anar a comprar els ulls, , potes...tot el necessari pels moniatos....hi anirà 

la Tonyi 

• Màscares: la germana ens mira les cartolines i la Judit fa les plantilles. 

• Es faran també patates ( Edurne, Esther...) necessitarem pintura que ens deixa 

l’escola i portarem conos ( Esther i Cristina) 

Quedem el dia de la festa a les 15H : Judith Romero, Cristina, Vanessa, Esther Romero, 

Tonyi, Imma i Mireia 

 

• MARATO TV3: L’Imma ha parlat amb Igualavins i ens pot fer les paneres i ells també hi 

posaran alguna cosa. Passarem un escrit a les classes per si algú vol col·laborar amb el 



seu negoci. L’Imma buscarà la carta que es passava quan fèiem les paneres fa uns 

anys. 

• L’assemblea serà dijous 7 de Novembre a les 20:30H. 

• El 14 de Desembre es farà el Sorteig de la Marató, així ho fem coincidir amb la festa de 

Nadal. 

• Els dimarts es farà les classes de gimnàs per a mares de 20:45 a 21:45 amb 7 alumnes. 

• Queda constituïda la COMISSIÓ DE CARNESTOLTES: Esther Romero, Cristina Torres, 

Judith Jorge, Verònica Luque, Sònia, Vanessa, Mireia, Judith Romero i Maewa. 

• La sortida dels nens de sisè serà a la Censada: preu de 120€ i és del 13 al 15 de 

Novembre. Portaran els nens amb cotxe i es decideix que l’AMPA no aportarà res per 

aquesta sortida. 

• La Crsitina Torres li comenta a la germana que els nens de cinquè han tingut 

problemes amb els de sisè. Ens comenta que com a escola estan al cas i que prendran 

les mesures oportunes. Comenta l’Oriol que a la classe de 1r també hi ha hagut un 

problema amb els nens de sisè. 

• La germana ens comenta que estan esperant l’auxiliar de conversa. 

 

 

Propera reunió el dijous 7 de Novembre de 2019 ( després de l’assemblea ) 

 

 

La reunió acaba a les 23’15 hores.  

 


