
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 7 DE NOVEMBRE DEL 2019 

La reunió comença a les 21:22 hores 

Els assistents a la reunió són: Imma Queraltó, Edurne, Judith Romero, Laia, Mònica 

Ibañez, Maewa, Cristina Torres, Verònica Luque, Germana Lluisa, Sònia Ortega, Anna 

Solà, Judith Jorge, Mireia Torres, Imma Ubals i Tonyi León. 

La resta de membres d’AMPA queden excusats. 

 

• Aprovació de l’acta anterior. 

 

• Cursa Popular, es comenta que la participació ha estat positiva, més o menys com l’any 

passat, de cara l’any vinent es podria mirar d’ aconseguir o comprar una “carpa”, i així 

poder veure’ns millor com punt d’escola. La Maewa intena  aconseguir una “carpa” 

gratis a través de l’Ajuntament de Òdena. La Imma Queraltó comenta que al Leroy 

Merlyn n’ha vist i els preus són entre 70/75€. 

Les ampolles com obsequis als participants van anar bé i es comenta que s’haurà 

d’anar pensant de fer altre cosa ja que ara no tenim res per donar. 

 

• Festa tardor, la seva valoració e positiva encara que amb menys nens/nenes que l’any 

passat, per això tot ha estat més controlat i més bé organitzat el tema dels tallers, 

encara que una mare de P3 comenta poder organitzar millor el tema del taller dels 

panellets, més que res pels petits. Es proposa poder fer dos torns, un primer torn fins 

als nens/nes de P5, un segon torn de primer fins a sisè. De cara al proper any mirarem 

de fer-ho així, i millorar aquest taller. Per part de la Mireia hi va haver una queixa 

important van fer malbé ukeleles i maraques nens i nenes que van estar a l’aula de 

música. Està totalment prohibit accedir a l’aula de música i a l’aula de la Mª Àngels per 

les properes festes quedaran tancades. 

 

• Marató, s’ha decidit que el sorteig es farà el dia 14 de desembre , desprès de debatre 

el  tema es decideix fer una panera, la paga l’AMPA, hi col·labora “igualavins” i 

l’Antonio Espinar, i si surt algú més doncs endavant..... Es comenta de treure tres 

números, si el dia del sorteig no surt el guanyador, donarem el segon número, i sinó el 

tercer.... però aquesta idea no acaba d’agradar a tothom per tant, s’acaba decidint que 

si no surt guanyador amb el primer sorteig, es farà un segon sorteig el dia 17 de 

desembre, i si no surt guanyador, la panera se la quedarà l’AMPA. Es comenta de mirar 

de comprar les tires dels números per poder vendre’ls, desprès de donar-li voltes i no 

acabar de veure clar on trobar-les. La Judith Romero troba per “Amazon” un sistema 

que ens encaixa, llavors es decideix que ella es faci càrrec de fer la comanda, per així 

poder-les tenir el més aviat possible. El preu de la butlleta serà 2€. L’AMPA aportarà 

100€ per la panera, el 25 de novembre com molt tard s’hauria de tenir preparada la 

panera i començar a vendre números, també s’ha de fer la guardiola per anar posant 

els euros recollits.  S’ha de començar a fer la carta i començar a enviar-la. Aquest any 

el tema de la Marató és “Malalties minoritàries”. 



• Sopar de Nadal, com cada any, es farà la missa del Gall, seguidament el Tió i desprès 

faran el sopar per tots aquelles famílies que vulguin quedar-se. Es farà barbacoa, la 

Imma Queraltó comenta que sisplau que si hi ha una data límit d’entrega de butlletes i 

pagament del sopar que es complexi amb la data i passada aquell dia límit no s’agafarà 

cap mes paper ni diners. La germana Lluisa ens diu que la missa està prevista fer-la a 

les 7 de la tarda, però després d’un comentari d’un membre de la Junta que pels més 

petits es fa tart al sopar, es preguntarà si la missa pot ser a les 18:30h, ja que també hi 

haurà el sorteig de la panera. 

 

• Comissió de carnestoltes, es presenta la disfressa, s’anirà de sargantana. Es comenta 

que la plantilla es farà de cartró o goma eva, és el material més econòmic. Tant sols 

l’Imma fa un incís ja que vol saber el cost de les tres mides de les disfresses. 

 

• Delegats, no hi ha res a comentar. La germana Lluisa, ens comenta que l’auxiliar de 

conversa no vindrà, a última hora s’ha tirat enrere, estem de pega i això es va 

allargant, de moment fins el gener no en tindrem. Estan intentant fer venir a un natiu 

un cop a la setmana durant tot un dia, fins que s’acabi el curs, a veure si ho 

aconseguim. També ens comenta que el dissabte dia de REC, està llogat el pavelló pels 

de l’UBIC. L’Imma Queraltó comenta el tema llums de Nadal, estan contant el tema 

d’endolls, el Mascaró passarà pressupost. S’han de recopilar pares per muntar les 

llums, seria per la setmana del 2 de desembre, mes endavant es confirmarà el dia. 

 

Propera reunió 4 de desembre 

Final de la reunió: 22:45 hores 


