
 

ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA 

Dimarts, 6 de novembre 2018 

Hora d’inici, 21:05h 

 

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

S'aprova l'acta per unanimitat. 

 

Agraïm l’assistència a tots els pares i mares i les aportacions que han anat fent 

durant tota la sessió. TOTS SOM ESCOLA 

 

 

Comencem la reunió amb una petita explicació del projecte Crespinell per part 

de l’Anna directora de l’escola Crespinell i la Núria Altet, directora del nostre 

centre. 

Des de l’escola d’educació especial Crespinell s’ofereixen per obrir-los les 

portes de la seva escola per si el volem conèixer des de dins i veure com 

treballen i funcionen, estan oberts a tot tipus de col·laboració conjunta. 

Moltes gràcies Anna per la vostra implicació i treball així com per obrir-los les 

portes del vostre centre perquè la inclusió cada cop sigui més real i factible!!! 

Com a novetat dir que hi ha un nen de l’escola Crespinell que està fent ús de la 

extraescolar les bon dia. 

 

 

Des de la direcció de l’escola LANASPA ens recorden que no hi ha encara cap 

candidat representants pel consell escolar per part dels pares i així ho hem 

recordat a la reunió de l’AMPA. Hem animat a participar en aquest òrgan a tots 

els pares i mares. 

 



 

Comissió de menjador: 

No assisteix cap membre d’aquesta comissió. Les dues representants s’han 

disculpat per la seva absència i han comunicat que no hi ha cap tema nou a 

tractar. 

 

Comissió esbarjo: 

-Tots els tràmits per portar a terme la festa del tió ja estan en marxa. 

-En breu es penjaran cartell a la porta anunciant el dia i lloc. 

Hi ha diverses opcions per la disfressa del carnestoltes( totes elles molt 

divertides i fàcils de fer). 

Es  va votar i va guanyar la disfressa de bitxos. 

Passat festes ens presentaran definitivament la disfressa  i engegarem per tirar 

endavant el carnestoltes!! 

 

Des de la comissió d’esbarjo ens proposen que cada cicle s’ocupi d’una festa o 

activitat d’esbarjo ( ja que és una comissió amb molta càrrega) i així tots 

podem participar de manera més directa i fem nostra la festa. 

Cicle infantil s'ocuparan del Tió ( ja que acostuma a ser el principal públic de 

l’activitat) 

Respecte a carnestoltes es decideix que sigui una comissió independent ja que 

qui s’ocupi d’aquesta festa li ha d’agradar i estar motivat per tirar-la endavant. 

De moment tenim una comissió molt maca que ho estan donant tot!!! 

 

Tema sopar final de curs s’acorda que sigui el curs de cinquè el que s’ocupi de 

l’organització ( des de la comissió es facilitarà tots els contactes i tràmits a fer) 

PISCINA: es tornarà l’import dels carnets d’accés a la piscina a la Libia ( que es 

la persona que es va fer càrrec) 

 

Comissió socialització: 

Encara no s’ha passat el càrrec dels llibres de lectura perquè no tenim el llistat 

complet dels preus. Quan l’escola ens el faciliti farem efectiu el seu cobrament. 

 

Comissió extraescolars: 

No ha vingut cap representant d’aquesta comissió. 



 

Comissió Revista: 

No ha vingut cap representant d’aquesta comissió. S’han disculpat 

– Creació de noves comissions (Reivindicacions varies) 

Estem esperant a que l’escola es posi en contacte amb l’administració per 

continuar amb la negociació de les nostres reivindicacions però si aviat no ens 

donen resposta començarem a fer-nos visibles d’altra manera. 

 

Comissió Camins escolars: 

No ha assistit ningú , el representant d’aquesta comissió s’ha disculpat. 

 

Comissió Cultura: 

Les representants de la comissió estan pensant nous projectes, una nova 

fórmula per tirar endavant aquesta comissió. Es descarta fer més xerrades per 

la falta d’interès dels pares i mares 

 

Com a novetat, aquest any l’AMPA s’encarregarà de les vendes d’entrada del 

concert de Nadal. 

Hem fet una graella amb els pares i mares que vendran entrades durant 

l'última setmana de novembre. Els dies de venda seran : divendres 23, dilluns 

26, dimarts 27, dimecres 28 i divendres 30 en horari de 16,30 a 18h. 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 23:30h. 

 

La presidenta,  

Núria Monge Martinez  

  

 
 
 


