
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 4 DE DESEMBRE DEL 2019 

La reunió comença a les 21:10 hores 

Els assistents a la reunió són: Esther Romero, Ruben, Anna, Mireia, Judith Romero, 

Anna Abascal, Judith  

La resta de membres d’AMPA queden excusats. 

• Aprovació de l’acta anterior. 

• Primera quota de l’AMPA: es passarà en breu (la setmana que ve). Estem esperant la 

Montse faci la remesa i poder-la passar pel banc. Farem un mail per informar a les 

families i també ho recordem per wazap. 

•  Vestuari de Nadal: Preguntem a l’Esther com va tot i ens diu que tot sortirà,  i li agraïm 

tota la bona feina feta. Falta acabar coses dels cursos de 4t, 5è i P4. Ens confirma que 

cara l’any que ve vol continuar amb la feina però cal buscar una nova ajudant, ja que hi 

ha hagut algun problema amb l’actual, que era l’encarregada de complements. 

• Sopar de Nadal: El timing serà el següent: 

o 18:30h Missa 

o 19:30h Cagar el tió ( Falta buscar la manta, però al final de la reunió la trobem 

sota l’escenari, així com els pals ( són sobre la llar segons ens confirma la judit ) 

i falta trobar el tió ( la germana preguntarà als professors ), ja que no el 

busquem sota l’escenari i sota la llar i no hi és. Farem una bossa de 

llaminadures d’1€ per nen ( el Ruben les encarrega ) 

o 20:30h Sorteig de la panera de la Marató 

o 21h Sopar: Farem, com l’any passat, barbacoa. El Ruben ja ha revisat que hi ha 

i que no, i anirà a comprar els plats, les safates per la carn, ganivets i el carbó. 

Així com formatge i fuet pel pica-pica ( apart es farà patates,...). de carn es 

farà: botifarra, cansalada, botifarra negra, xistorra i pollastre i per acompanyar 

patates al forn. De postres coca del jaume i Vicenç amb torró de xocolata i 

cafè.  

Important, data màxima entrega butlletes: dilluns 9 de desembre, passat aquest plaç 

no s’accepten butlletes. Quedem a les 17:30h del dissabte 14 de desembre per parar 

taula i preparar les coses.  

• Loteria de Nadal: últim dia per portar els talonaris: divendres 13 de Desembre. 

• Carnestoltes: es fa la presentació de la disfressa. Es decideix que el cartró i la goma eva 

ens ho talli l’home de l’Anna, queda molt més polit i molt millor. Falta acabar de fer els 

barrets. Cal passar la setmana que ve la carta on hi afegim la possibilitat de sortir a la 

rua de santa margarida de Montbui i Vilanova del camí. Es canvia el preu per 10€. Falta 

pensar amb el lema.  Data màxima entrega butlleta: divendres 10 de Gener de 2020. 

 

 

Propera reunió 8 de Gener 

Final de la reunió: 22:30 hores 


