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

Dimarts, 17 de novembre de 2017

Hora d’inici, 21:12

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

S'aprova l'acta per unanimitat.

2. Pressupost Comissions 2016-17.
 Proposta canviar caixa pels interessos tant elevats que ens cobren.
 Es traspassa 3500 € a numero de compte de l’escola: 500 com aportació de viatge 

d’estudis de 6è, com cada any. I 3000 quedarà com a coixí, per als pròxims anys,  per 
alumnes amb necessitats econòmiques especials que tinguin petició de s de serveis 
socials.

 Es presenta pressupost comissions però resta pendent d’aprovar quan s’hagi tancat el 
curs definitivament.

3. Comissió menjador:
 Falten cortines de P3 per fer migdiades.
 Es realitza 1a reunió Direcció escola +Nova coordinadora menjador + Serc +comissió 

menjador. 
 Tenen un registre d’incidències. Fan manualitats i activitats temàtiques per cicles.
 Demanen que a principi de curs han de tenir un llistat dels nens que fan extraescolars 

al migdia.
 S’ha presentat als monitors als pares i mares de Infantil.
 Es demana que l’any que ve es puguin presentar a totes les monitores de menjador al 

pares i mares de Infantil i Primaria a la reunió de la classe.
 Per cualsevol dubte o incidència es prega als familiars dirigir-se al mail o telèfon de la 

coordinadora d emenjador.
 Hi ha una queixa de com comparteixin taules Crespinell i Lanaspa.  Es demana mes 

inclusió i que quedin mes repartits en mes taules. (de moment taula 4 alumnes 
crespinell  2 alumnes Lanaspa).

 Mares demanen agenda de menjador a P4 i P5.



4. Comissió esbarjo:
 TIO. 4 de decembre 10.30 a Can Robert. Tot en marxa!

5. Comissió Carnestoltes:
 Nous representants per la comissió carnestoltes. Els pares Marta i Marc de P3. Els hi 

donem la benvinguda!!!

6. Comissió cultura:
 Actuació de pares i mares al concert de Nadal.  ES demana voluntaris per l’organització.
 Es demana compartir amb la direcció de l’escola que el concert de l’escola no sigui tant 

llarg.

7. Viatge 6è:
 Venda de loteria. Tots a comprar!!
 Al concert de Nadal de l’escola realitzaran un sorteig d’una panera increïble!!

8. Comissió extraescolars:
 Alguns pares demanen buscar un altre empresa per les extraescolars. En lloc de 

Organitza.
 Basquet: Sant Pere. Nens i famílies estan contents.
 En previsió un casal de Nadal.

9. Consell escolar:
 Explicació dels nous projectes de l’escola.

10. Camins escolars:
 No hi ha hagut reunió.

11. Revista:
 Per votació es continuarà fent revista en paper. ES demanava que només es fes digital.

12. Biblioteca:
 Sara, la bibliotecària, vol canviar l’organització de la Biblioteca, farà neteja de llibres i li 

donarà un caire més atractiu.
 Ara ve 3 dies setmana, dilluns, dimecres i divendres. De 12:30 a 14h.
 Proposa diferents activitats: papiroflèxia, conta contes,...
 Demana augmentar horari. Es realitza votació per ampliar 30’ minuts cada dia que 

obre. Majoria d’acord, queda pendent de revisió a pressupost.

13. Comissió reivindicació:  
 ES presenta com a representat Joan Antoni Cano , pare de P4. 
 Iniciarà reivindicació toldo de pati infantil.
 De moment mail de comissió: joanantonio@gmail.com



14. PRECS I PREGUNTES:
 Es demana fer fulla amb mail de comissions   per posar a l’entrada de l’escola.

I sense cap més tema a tractar,

es tanca la sessió a les 11:25h

La presidenta, La Secretària,

Núria Monge Martinez Sibel Roig i Çelik


