
ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA
Dimarts, 06 de juny de 2017

Hora d’inici, 21:05h

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del 9 de maig de 2017.
S'aprova l'acta per unanimitat.

2. Comissió Esbarjo:
SOPAR: hi ha 250 famílies aproximadament inscrites en aquest moment. 
Cadires i taules llogades.
Menú: pastis de tonyina, entrepans, pizzes i croquetes per nens, vi, 
aigua,...
Hi hauran 3 monitors d’organitza. 
Contractat animació infantil amb disco movil, 2 monitors i inflables, que 
s’inflaran durant el sopar.

3. Comissió Socialització:
Baixa la quota dels libres perquè no es canvien tots i hi ha un petit 
remanent.  Aquesta quota s'anirà revisant depenent de les necessitats de 
cada curs acadèmic. 
Revisió de llibres de 3r a 6è. Pèrdua del llibre es cobra total del cost, es 
penalitza si estan molt ratllats.
Es convida als pares i mares a participar a la revisió de llibres que es farà a 
l’escola.

4. Comissió Menjador:

Reunió comissió menjador/escola/serch/coordinadora de menjador: es 
repassen les diferents incidències (pic-nic, cues per entrar al 
menjador,...)valorant de manera positiva les accions fetes.



Han adoptat mesures per control d' al·lèrgics( sistema de targetes, es 
serveixen primers,..).
Hi ha més ordre per entrar.
Els hi queda pendent organització per la sortida, intenten que els nens 
facin jocs al menjador quan acabant de dinar fins que acabant la majoria i 
així la monitora surt amb els nens. 
31 de Maig va venir la mascota del menjador, va ser molt ben rebuda.
Es demana que a la presentació de pares de Infantil hi vagi la coordinadora
i la monitora del menjador.
Hi ha hagut una queixa en relació a les al·lèrgies i les postres que 
s’ofereixen. Es parla amb la cuinera i contrasta informació,   es demana i 
convida a les famílies que quan tinguin dubtes vinguin a l’escola 
acompanyats de la comissió de menjador i parlin amb la cuinera, la 
coordinadora i monitora del menjador.
Ja tenim gots i coberts nous.
P3: dl, dm, dx dormen migdiada, dj i dv juguen, no s’entén aquest canvi, 
s’enviarà un mail per demanar informació.
Com l’hora de recollida dels nens es de 15 a 15:30, els nens s’esperan 
aquest 30’ asseguts sense fer res. Els pares  assistents no estem d’acord, es
demanarà treure marge 15 a 15:30, per que tinguin els nenes jugant i no 
esperant.

5. Comissió Revista:
Esta muntada i maquetada.
Falten fotos de jornada esportiva.

6. Comissió extraescolars:
Jornades esportives posaran fruita, galetes i aigua.
Cassal d’estiu es farà juliol i setembre (1ª setmana). Finalment l’entitat es 
el Centre Excursionista de Catalunya, s’adapten molt al num de nens i la 
edat. Es demana ús de cuina per carmanyoles.



7. Consell escolar:

Toldo de P3: des de l’escola ens diuen que el toldo no compleix normativa 
i que des de l’escola no el tocaran més. Els pares treure’n el toldo però ja 
no el tornaran a posar.
Aire condicionat: es recolzarà a l’escola per la reclamació del aïllament de 
la classe de musica, des de el AMPA es farà queixes a diferents organismes.
Quan s’inicien tràmits des de el AMPA es col·locarà aire condicionat. 
Setembre es començaran a buscar pressupostos.
Fadrins i fiols.

8. Precs i preguntes. 
Biblioteca: dilluns 5 la bibliotecària no es va presenta, Sara demana 
disculpes per el malentès i confirma que a partir de llavors el servei es farà 
tal com s’havia quedat.
Pares demanen si el servei de biblioteca es pot ampliar els 5 dies. Des de 
AMPA es demanarà pressupost i es votarà en la reunió d’inici de curs.
Menjador: hi ha canvi d’una mare de la comissió, s’ofereix una mare de 
P3 ,Gaëlle Geffard, per ocupar la plaça, que continuarà la feina amb la 
Montse de 3r. Es farà traspàs.
Esbarjo: es divideix en 
-Comissió Tió i sopar de final de curs: s’ofereixen 3 mares de p3, la Olga 
Faba, Meritxell Gomez y Patricia Villacis)
-Comissió Carnestoltes: de moment no hi ha cap voluntari. Es cercant 
mares i pares que vulguin portar aquesta comissió. Si no hi ha voluntaris 
no hi haurà comissió.

9. Dubtes i preguntes:

-Es demana si es coneixen extraescolars de l’any vinent, si es continuarà 
amb el anglès als migdies i que si es possible que es facin les 
preinscripcions d’extraescolars a finals de juny per que les famílies puguin 
fer previsions del curs següent i   per que es puguin començar al setembre 
i no al octubre.



Si hi ha  un grup de 7 nens aprox que volen fer una activitat concreta es 
pot demanar.
Es valora positivament projecte i extraescolar de musica Arts , però es 
troba a faltar una mica de feedback per part dels professors.

I sense cap més tema a tractar,
es tanca la sessió a les 11:45h

La presidenta,                                      La Secretària,
Núria Monge                                               Sibel Roig 


