
 

ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA 

Dimarts, 2 d’Octubre 2018 

Hora d’inici, 21:05h 

 

 
 
Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del 2 Juny de 2018. 

S'aprova l'acta per unanimitat. 

 

Renovació junta AMPA 
Presidenta sortint: Nuria Monge 
President entrant : Josep Lluis Muñoz Codinach  
Vicepresidenta sortint: Elisenda Moltó 
Vicepresident entrant: Carles del Aguila 
 
Tresorera sortint: Patricia Fontseca 
Tresorera: Marta Santesmasses 
Secretaria sortint: Sibel Roig 
Secretaria entrant: Anna Mundet 
 
Desembre sopar de traspàs Junta, a càrrec de cada participant. 
 
S’aplaudeix amb èmfasi a les mares i pares que voluntàriament decideixen 
implicar-se en aquesta tasca que es fa de manera altruista i que implica 
dedicació de temps personal que del qual acabem sortint beneficiats tots 
els nens i pares de l’escola. 
GRÀCIES I ÀNIMS!!! 
 
També s’aplaudeix a aquells pares que veniu a les reunions i porteu idees 
fresques  i col·laboreu amb el vostre temps per tal que l’AMPA continuï 
endavant. 
 
 
 
 



Comissió menjador: 
Gael i Montse 
Expliquen que: c/ trimestre es fa  reunió amb direcció escola i 
coordinadora del menjador i també un cop al trimestre visiten el 
menjador. 
Atenció queixes, via mail que es reenvien a la coordinadora de menjador 
Trini. No hi han queixes. 
Passaran missatges amb els noms de les monitores. 
Els hi proposaran de  fer una reunió anual on els pares puguin fer 
preguntes a la coordinadora i les monitores, ja que aquest any no han anat 
a les reunions de p3, p4,p5 com els anys anterior. 
En aquesta reunió la intenció és que puguin acudir tots els pares de 
qualsevol curs que porten els nens al menjador. 
 
Comissió esbarjo: 
Olga 
Balanç positiu en relació al menjar, es revalorarà el tema de l’animació. Es 
parla de tornar a demanar el tema inflables que va agradar fa 2 anys. 
L’Ada mare de tercer proposa mirar maneres i alternatives d’abaratir el 
sopar en general. Es posarà en contacte amb la comissió per tal d’aportar 
idees. 
 
Ens proposen dirigir festes per cursos ex. final curs (5È) ,tió... excepte 
carnestoltes (3er i 4rt). Es vota la proposta i s’aprova per majoria absoluta. 
Es proposa que la disfressa de l’escola la triïn els nens de l’escola 
mitjançant urnes i paperetes x ex. 
 
 
Es decideix fer la festa de Tió el 2 de desembre pendent de confirmació de 
direcció, en cas de no poder ser es farà el 15. 
 
Socialització: 
Tot pagat excepte 2 factures. 
Pendent pagar els llibres de lectures. 
S’han de revisar els rebut retornats. 
Es considera que l’entitat bancària ha cobrat massa per fer els rebuts. 
Donar d’alta a la nova junta té repercussió econòmica igual que fer el 
canvi d'entitat. 
 
Es convocarà una reunió extraordinària al novembre per a fer els dos 
moviments alhora. Canvi de junta i canvi d’entitat alhora. L’entitat 
escollida per junta és Caixa d’Enginyers. 



 
Es demana als pares que han sol·licitat els llibres de lectura via enquesta 
que ha enviat l’escola, que es revisin la comanda abans de retornar el 
rebut que es cobrarà al novembre aprox. 
En cas de que es retorni el rebut a l’AMPA per error s’haurà de cobrar els 4 
euros que cobra l’entitat a l’AMPA per cada rebut retornat. 
 
Comissió extraescolars 
Alicia i Agata 
 
No hi ha cap representat d’aquesta comissió. 
La Líbia  que s’encarrega de piscina s’ha excusat. 
Aquest curs passat només hi ha hagut piscina i ball modern. 
Es comenta que les propostes d’extraescolars s’haurien de fer al Maig, per 
al proper curs. 
 
Comissió revista 
Marta 
No hi ha novetats. 
 
Comissió cultural 
Sibel i Núria 
 
La Núria explica que hi va haver-hi poca assistència en general, a les 
xerrades que es van realitzar el curs passat. 
Es valora el concepte i la necessitat i objectiu d’aquesta comissió. 
També es plantejar incloure la comissió de camins escolars a aquesta 
comissió. 
 
Projecte Biblioteca. 
AMPA destina 300 euros c/mes. 
 
L’AMPA col·labora econòmicament amb l’escola amb una activitat que és 
la maleta viatgera i el servei de tres dies a la setmana de monitoratge a la 
biblioteca al mig dia, mentre els nenes fan servir la biblioteca els mig dies 
per fer deures. Aquest any i ha canvi de monitora, de la Sara (que va 
proposar un projecte d’amor i motivació a la lectura i que no s’ha dut a 
terme al final) a Cristina. 
Es valorarà amb la direcció si es manté aquest projecte o es pot contractar 
una empresa o persona per fer aquesta tasca. 
 
 



 
 
 
Precs i preguntes: 

● La direcció de l’escola ha rebut moltes crítiques per part dels pares 
via enquesta, amb acusacions greus sobre les vendes de les 
entrades del concert de Nadal. Al  claustre de professors es va 
decidir que les entrades es vendran al centre cultural directament. 
Això comporta encariment de les entrades. L’AMPA es va ofertar 
per fer la venta d’entrades. 

 
○ Es podran comprar entrades per a 2 famílies màxim. 
○ Pendent confirmar dies 
○ Es posaran varis horaris de venta. De 16h-18h. De 20h- 21h 

 
● Seguiment d’obres i millores de l’escola encara pendents de 

resoldre.  
 
 
I sense cap més tema a tractar, 

es tanca la sessió a les 00:15h 

 

La presidenta, La Secretària, 

Núria Monge Martinez                                                     Mar Pujals  

                                                                      (en representació de Sibel Roig) 

 
 
 


