
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 15 DE GENER 2020 

La reunió comença a les 21:10 hores 

Els assistents a la reunió són: Mireia, Judith, Judit Romero, Cristina, Vanesa, Rubén, 

Danghi, Sònia, Germana Lluïsa, Edurne, Maewa, Montse, Anna i Tonyi. 

 

La resta de membres d’AMPA queden excusats. 

 

• Aprovació de l’acta anterior. 

 

• Quota AMPA. Es comenta que ja s’ha fet el recompte dels ingressos de la primera 

quota d’AMPA.  Remesa = 1680€ ( retornats 9,5 de 133 rebuts ). Despeses bancàries 

per retornats = 21.79€ 

 

• Loteria. Aquest any s’ha venut menys loteria, exactament 36 talonaris dels 50 que es 

van agafar ( recaptació = 863€ ). En general es comenta que de la que s’ha venut ha 

costat vendre-la . 

 

• Marató. Comentem el tema sorteig de la panera que li va tocar a la Germana Lluisa. En 

general tot va anar força bé amb resultats positius referent al sopar, tió, missa..... 

encara que la gent a trobat a faltar la sortida familiar d’anar a buscar el tió. També es 

comenta que demà dia 16 de gener han quedat per treure les llums de Nadal. 

 

• Comissió de carnestoltes. De moment hi ha 45 nens/es i 45 adults apuntats. Falta gent 

perquè s’apunti. Els tallers s’han assignat els dissabtes de 16 a 19hores i els diumenges 

de 11 a 13 hores. Ja tenen la cançó triada, la de Miki Nuñez “Celebrem” i el lema serà 

“La terra es casa teva estima-la”. El tema de la disfressa està força avançat, el que està 

una mica endarrerit és el tema de la carrossa, han d’acabar de decidir que fan, 

demanen col·laboració als papes perquè ajudin a fer la carrossa. 

 

• Portes obertes. Ens diu la Germana Lluisa que està programada pel proper 14 de març, 

dissabte al matí. Deixem aquest apunt per la propera reunió. 

 

• Inversió AMPA cap a l’escola, comenta la Mireia lo dels pressupostos que tenen del 

lavabo de la pista negre, hauríem de començar a moure el tema, ja que es força 

necessari mirar de fer aquesta inversió, es necessita un lavabo el més aviat possible. Es 

comenta d’ aportar una part l’AMPA i un altre parta l’escola. S’ha d’arribar a un acord. 

La Germana Lluisa comenta que el passat REC va anar molt bé el fet de poder llogar la 

pista per posar paradetes de comerç, pel proper REC miraran de tornar a negociar i 

tornar a llogar-ho. Per tal d’obtenir ingressos que anirien molt bé per poder fer la 

inversió del lavabo. Es proposa de fer un lavabo i dos vestuaris. I ja es demana 

pressupost en ferm. 

 

• Delegats, no tenen res a dir. 



 

• La germana Lluisa ens comenta que des de la setmana passada tenim auxiliar de 

conversa, amb 5 hores subvencionades per l’ ajuntament, i 17 hores a càrrec de 

l’empresa.  

 

 

 

Propera reunió 6 de febrer 

Final de la reunió: 22:15 hores 


