
PROPOSTA D’ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA

Dimarts, 07 de febrer de 2017

Hora d’inici, 21:08h

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del 10 de gener de 
2017.

S'aprova l'acta per unanimitat, es puntualitza que si va haver propostes 
per l’elecció de la disfressa de carnestoltes i finalment es a decidir per 
disfressa LEGO.

2. Pressupostos.

Es comenta que de  moment el traspàs de l’equip AMPA anterior a la nova
junta ha sigut limitada i per això fins aquest mes de febrer no s’ha pogut 
parlar de de pressupostos per aquest curs 2016-2017. 

Al no estar present cap membre de la junta anterior no es pot parlar de 
pressupost any anterior.

ES comenta previsió de pressupostos d’aquest any. Es fa entrega de 
pressupostos. No hi ha objeccions. 

3. Repàs a les diferents Comissions.

- CULTURA: no hi ha representant de la comissió no hi ha comentaris.

- MENJADOR:

 Hi ha hagut una queixa en relació a problemes de comportament 
d’algun nen associant-lo a que l’empresa no compleix ratis de 
professionals per nenes. Representants de la comissió es reuneixen 



amb coordinació de  menjador i s’assegura que el rati es correcte, 
però que de vegades succeeix que quan quedant pocs nens dinant, 
per que la resta esta ja al pati, pot passar que hi hagi desajustos de 
monitores ja que han d’estar amb el nenes als menjador. Han trobat
solució, la coordinador a de menjador es queda amb ales últims 
nens que encara estan menjant mentre les monitores sorten amb el
seu grup.

 Es comenta d’una altre queixa general del funcionament del 
menjador, es convida a les famílies a parlar amb el s monitors del 
seus fills o venir un dia a menjar a l’escola.

 Es valora com a molt positiu el canvi de coordinadora del menjador i
de algunes monitores. Tenen moltes ganes de treballar i de fer-ho 
be!

- ESBARJO: 

 Activitat Tió: va anar força be!

 Carnestoltes: hi ha de moment 36 persones apuntades, finalment, 
com la escola Vedruna també van de LEGO, s’uneixen Lasnapa i 
Vedruna per la rua de Carnestoltes 2017.

Petició de voluntaris per portar el Carnestoltes en edicions 
posteriors, i de que sigui una comissió a part per la feinada que 
porta.

- REVISTA:

 Demana resum d’activitat Tio. 

 Es prega resum a mail de revista quan hi hagi un activitat, a poder 
ser amb fotos.

 A la edició de revista curs 2016/17 es farà: un agraïment i 
acomiadament a 1 professor que es va jubilar el any passat i al 
conserge que va deixar l’escola el any passat. Reconeixement a 



Sara(nova coordinadora de menjador). Benvinguda a 
Richard( conserge de la escola).

- EXTRAESCOLARS:

 Casals d’estiu: es plantejant casals d’estiu en angles amb una 
nova entitat, molt dinàmica i especialitzats en NEE. Proposen 
unes activitats genials!!

 Activitat Mates Àbac: es prega que els monitors passin llista dels 
alumnes.

 Es prega major control al finalitzar la activitat de basquet per fer 
entrega dels nens.

- SOCIALITZACIÓ:

 Com no hi havia accés a comptes de l’AMPA no es van poder 
passar rebuts de llibres de text, aquest mes es començarà  el 
cobro. 

 Per l’any vinent es demanarà que canviïn llibres de 4º,5º i 6è.

4. Altres temes:

 Vetlladora. La directora de l’escola, Núria Altet en una reunió va 
realitzar la demanda de la necessitat de augment d’hores de la 
vetlladora de l’escola i li van concedir augment de 3hores. De 12 
hores passa a 15 h a la setmana.

 Comptes de l’AMPA. Existeix un excedent d’uns diners de fa 
varis cursos, degut a que va tocar la loteria, i es  reflexiona quina 
seria la millor manera de invertir-ho. Per majoria es decideix  en 
inversions a l’escola que beneficien en seguretat de tots el nens 
de l’escola, accions que es votaran a les reunions de l’AMPA.

 Semana cultural. Del 5 al 7 d’abril. Normalment  com a 
inauguració de la setmana cultual les famílies feien una gimcana 



el primer dia, els últims anys no ha tingut gaire èxit, es planteja la
possibilitat de fer una activitat diferent. Es plantejant diferents 
propostes.

5. Precs i preguntes. 

 Associació somriures de Creu Roja.  Associació de dentista que 
fan descomptes si ens adherim com a escola. Es molt interessant 
però no te majoria de vots a favor. 

I sense cap més tema a tractar,

es tanca la sessió a les 11:37h

La presidenta, La Secretària,

Núria Monge Martinez Sibel Roig i Çelik


