
ACTA REUNIÓ AMPA DIA  04/05/2022 

LA reunió comença a les 20:05 hores 

• Aprovació de l’acta anterior. 

 

• Aportació de l’AMPA escola, la Germana Aura comenta que seria interessant poder 

arreglar la classe de 3er a part de la pista blanca, es una classe que necessita un rentat 

de cara i una millora, ja que es la classe de tota l’escola que no s’ha fet gran cosa. La 

Germana proposa demanar pressupost del paleta que va fer la última millora. Un cop 

es tanquin els diferents pressupostos ho valorarem. Tan sols seria la pintura i comprar 

alguna llibreria i prestatgeria a IKEA. La Imma comenta que si l’import no supera els 

500€, ja es pot tirar endavant. Si fos més de 500€ s’hauria de valorar. 

 

• 2na quota AMPRA, avui 04/05 s’ha girat la 2na quota AMPA, amb 114 rebuts, l’Imma 

ens comenten que de la 1ra quota s’han cobrat 70€ per finestreta. La Mireia li 

pregunta a la Germana si hi han més famílies que fan pagament per finestreta. La 

germana diu que no ha trobat diferencia de l’any passat a aquest. 

L’Anna proposa fer una enquesta per saber perquè les famílies no volen pagar l’AMPA. 

Per així poder fer un sondeig de que el hi agrada, no els hi agrada, que els hi  

agradaria… 

 

• La Nuria comenta que no es considera apta per anar a la reunió de la Natja, ja que diu 

que porta molt poc temps a l’AMPA. La Germana comenta que li va comentar a la 

Isabel, però de seguida va veure que s’havia anul·lat la reunió. La Núria no està d’acord 

i demana més participació per part dels membres de l’AMPA. Però es torna a remarcar 

que no es qüestió de no voler anar ni de participació, ha sigut per tema logístic i 

personal. A la propera i amb més temps d’organització s’intentarà anar. 

 

• FESTES DE FINALS DE CURS. 

Es comenta que la festa de la Llar, es comentarà en la propera reunió. 

P-5 està molt participatiu i de moment estan treballant la festa amb moltes ganes. 

La Germana Aura comenta que per la graduació de 6è es pot aprofitar el guarniment 

de les següents festes. L’Imma demana que no es surti de pressupost la decoració (20-

30-40 euros com a molt). Tema de berenars… brotxetes de fruita, o coca amb xocolata. 

L’Imma comenta que s’ha de començar a organitzar qui anirà a comprar al COMERCO i 

tot el que comporta….. 

El sopar de final de curs i festa es marca pel 18/06. Es proposa fer-lo a la pista en cas 

de plua. Es comentar que el cap de setmana anterior està llogat pels DIABLES. 

 

• S’ha de començar a moure el tema de taules i cadires a l’Ollé. La Mireia comenta de fer 

la circular pel sopar de final de curs el més a aviat possible. Proposen fer un temàtica 

hawaiana. 

El tema menjar s’ha de acabar de decidir, la Núria va passar uns pressupostos. S’ha de 

decidir el més aviat possible. Al final s’han fet votacions i es decideix fer la botifarrada. 

La Nuria demanarà per el dia 18/06 poder contractar el servei i deixar el tema tancat. 



La Vanesa comenta  el regal de 6è que paga l’AMPA, demanarà pressupost. La Mireia 

comenta lo de la festa dels balls que munten el nens/nes de l’escola, hauran d’anar 

pensants el seus balls….. 

 

• La Judith comenta que de cara el curs vinent, posar una bata per pintura pel petits. 

Comenta que en cursos anteriors sempre l’han tingut, i demana poder tornar-la a 

posar. 

• Demanant comentar el tema PISCINA. 

• Surt el tema del correló, és un punt prou important per seguir treballant i aconseguir 

alguna vegada que ens obrin el pas ( comencem les gestions ). 

 

La reunió acaba a les 21:30h. 

 

 

 

 

 

 

 

 


