
ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA
Dimarts, 8 de Maig 2018

Hora d’inici, 21:05 h

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió del 3 d’abril de 2018.
S'aprova l'acta per unanimitat.

2. Comissió de menjador.
Hi ha hagut una queixa sobre el pícnic d’una excursió de cinquè per un 
entrepà amb el pa mal cuinat. S’ha fet arribar a l’empresa SERCS i s’han 
disculpat.
Han canviat la coordinadora de menjador i no van avisar. Es farà una 
reunió am SERS per parlar-ne. 
La Líbia explica i mostra el seu desacord que dos dies a la setmana els 
donen l’opció de veure vídeos de YouTube dimarts i dijous a la biblioteca. 
Ens informarem ja que ho desconeixíem.

3. Comissió Esbarjo:
Sopar final de curs  :    
Data 15 de Juny.
El pressupost és el mateix de l’any passat.
Empresa : Gota de Gust Constarà de botifarres amb seques i pa.
El 25 de Maig i l’1de juny, últim dia per pagar 3 Juny (per internet al conte 
de l’AMPA). 
ES2121000027230201242846 (Núm. Conte per fer el pagament via 
internet)

Preus : 
-Adults: 10 Adults.
-De P3 a sisè: 8 Euros.
-Menors de 3 anys Gratuït.



4. Comissió Socialització:
Pendent si es compraran llibre o/i tauletes (tablets). Pendent reunió de la 
Patrícia amb la direcció de l’escola un cop s’hagi reunit el claustre. 
La Patrícia deixa la comissió de socialització el curs vinent. Es reclama algú 
que assumeixi aquesta comissió. 
Marta Mases s’ofereix.  L’aplaudim molt. 
 
5. Comissió Revista:
Es decideix per majoria de vots fer la revista en paper en contra a digital.
La Pili demana fotos del Tió que no en té prou i fotos de Carnestoltes.
La Júlia López de 5è farà un escrit a la professora Núria Barbesà per la 
revista.
Es mirarà de repartir la setmana següent al sopar de final de curs.
RECORDEM QUE ES REPARTEIX UNA REVISTA PER FAMILIA. 

6. Comissió Extraescolars
Patrícia explica que hi han 40 nens apuntats al campus d’estiu. 
Piscina: la Líbia explica que el Club li diu que té dificultats perquè els 
paguin les quotes (no és al cas de Lanaspa) i ha decidit fer canvis. Les 
inscripcions es faran directament  al Club no les gestionarà via l’AMPA com 
fins ara), l’AMPA només informarà. El tracte serà com a socis del Club. Les 
inscripcions no seran anuals  (d’Octubre a Maig) sinó trimestral (amb inici 
al Setembre). S’ampliarà l’horari de 45 a 55 min. Es barrejaran amb nens 
d’altres escoles interessades en horari determinat que cadascú esculli. 
Apugen els preus.
L’Anna Mundet demanarà  informació per la piscina del petit estel. Es 
buscaran alternatives.

7. Comissió Reivindicacions.
Hem pagat 50 Euros per format part la comissió de Camins escolars.



8. Seguiment de les accions sobre l’acondicionament aula de música.
 Intervé la Presidenta Núria Monge i explica:
 Com ja sabeu des de l'any passat estem reivindicant al departament d'ensenyament 
de la Generalitat, entre altres coses, les millores de l'aula de música, ja que es fa 
inviable fer classes degut a les altes temperatures. 
A la reunió que vàrem tenir, l'equip directiu i AMPA amb la Sra Carme Vigués, directora 
Serveis Territorials, van quedar en evidència tots els problemes estructurals de la 
nostra escola. Des del departament són conscients de les necessàries reformes però un
cop més el tema econòmic suposa un problema per començar les obres. Hi ha un 
compromís per fer les actuacions el més aviat possible, no obstant des de l'AMPA i 
Equip directiu vam deixar clar que en aquestes condicions no podíem permetre que els 
nens i nenes ni mestres féssin classe ni sortissin al pati d'adalt (on ara no hi ha cap 
espai d'ombra) amb el greuge comparatiu que comporta amb alumnes d'altres escoles 
que poden fer classe de música en condicions adients.  A la darrera reunió AMPA es va 
acordar que aquesta seria la primera mesura que prendríem els pares. L'escola prendrà
nota de la temperatura cada dia a les 8 i a les 15h i si, la temperatura és major de 27 
graus, no faran servir aquesta aula.
Us continuarem informant de les intervencions de l'administració i accions a dur a 
terme. 

 Intervé Patricia Fontseca: 
Reunión del 2/05/2018 Dirección de Lanaspa, Ajuntament, Pame e Inspección, con 
invitación a
Patricia Fonseca a presenciar por parte del AMPA.

 Se hablo de las diferentes necesidades de la escuela, que le fueron ya planteadas a la

señora Carme Vigués, directora dels Serveis Territorials.
 Se hablo de la del tendal del patio de P3 y P4, intentaran buscar la alternativa al que

teníamos, que nos hicieron quitar sin ninguna necesidad.
 Se comprometieron a arreglar las canastas de básquet. Al alcalde le preocupo mucho

que los jóvenes puedan entrar en la escuela y que la policía no actuara en
consecuencia y que la Directora sabiendo que familias son no haya realizado ninguna
intervención ni escrito a la policía.

 Repararan el techo de las aulas de ingles e Informática que tienen filtraciones.

 Desde la reunión hay un agente a la entrada y salida de los niños sobre Carrer Panta.

 Se les informo que al haber casal las puertas abiertas a la ciudad deben ser en un

horario y días que no coincida.

Es proposen alternatives per la classe de música. 
1. Fer-ho una altra classe.
2. Fer-la de 9-10 h del matí que no fa tanta calor.



3. En definitiva que no es faci classe si la tª puja de 27 graus C.
Es presentaran aquestes propostes  a l’equip digestiu aquest mes de Maig.
Intervencions:

 9. Precs i preguntes. 
 S’informa als presents que l’any vinenet és l’últim i que s’hauria de 
traspassar, amb l’acompanyament pertinent, tota la Junta  de l’AMPA 
(Direcció, secretaria, tresoreria , i algunes comissions), ja que els nostres 
fills deixen l’escola.

23:15 h
La presidenta,                       La Secretaria     
Núria Monge MarPujals (en nom de Sibel Roig)       

                                                


