
 

 

 

 

Acta REUNIÓ AMPA. 

Dia: 7 d’octubre de 2014 

 

1. Acceptació de l’acta de l’última reunió del 9 de setembre de 2014 

S’accepta l’acta. 

2. Noves incorporacions a l’AMPA 

Presentació dels assistents a la reunió: 

1 Eduard, pares P3 11 Anna Agramont – C.Escola Pares 1er ESO 

2 Uca Torras – C.Anglès P4 12 Yolanda Santamaria – C.Esports 1er ESO 

3 Dèlia Escarmís P4 13 Silvia Tenes – Mercat 2ªmà 2on ESO 

4 Alicia Nadal - secretària P5 14 Montse Pedreño 3er ESO 

5 Mercè Ratera – C.Migdia/Presid. 1er p. 15 Mª Jose Sanz 4rt ESO 

6 Marta Riera – C. Anglès – 
C.Festes 

2on p. 16 Nieves Muniente – C.Festes 4rt ESO 

7 Lluís Casals - Secretari 3er p. 17 Vanesa Sabatés – 3er p Tresorera 

8 Alicia Martorell – C. Escola Pares 3er p. 18 Annabel Albareda – 2on p. Sots-tresorera 

9 Alicia Ruiz 4rt p. 19 Marta Casar – P4 i 1er p. Sots-presidenta 

10 Silvia Pérez  20 Silvia Rincon – P4 Comunicació 

Cursos no representats

Com a nous membres de l’AMPA tenim en Lluís Casals, que farà de secretari, posició 
compartida amb Alícia Nadal i l’Annabel Albareda, que serà la sots-tresorera. 

: 5è de primària (Sílvia Martínez serà substituïda a la reunió pedagògica) 

Es decideix posar al blog de l’AMPA el correu de l’AMPA i el correu de la comissió de 
comunicació, responsable del web de l’AMPA, així com el nom de totes les persones de l’AMPA 
i dels delegats de classe. 

Es preguntarà a la gent d’Encants si podem posar més informació del projecte al blog i algun 
email de contacte. 

3. Revisió dels calendaris del Consell Escolar, Rector i Assemblea de l’escola 

No se saben les dates de cap d’ells. Tan bon punt algú les sàpiga que les comuniqui a l’AMPA 
per poder decidir qui hi va de representant. 

Sobretot és interessant anar al Consell Escolar, on volem posar com a punt del dia la declaració 
anti-LOMCE de l’AMPA i presentar-la a l’escola (encara que aquest punt ja es va parlar amb la 
Neus i l’Esteve abans de passar-lo a tots els pares). 

4. Preparació Assemblea AMPA 

Es preveu que sigui cap a mitjans-finals de novembre, just el mateix dia que l’Assemblea 
General de l’escola. 



a. Nous càrrecs: durant l’assemblea es votaran els nous càrrecs de l’AMPA, ja que els 
càrrecs actuals hi són de forma interina. Qualsevol persona es pot presentar a optar 
per qualsevol càrrec. La junta interina actual presentarà la seva candidatura per tal de 
continuar amb la mateixa dinàmica que ara.Cal preparar un escrit presentant la nostra 
candidatura. Presentar-nos, presentar tema tresoreria AMPA i aprovar-ho. 

b. Tancament de l’any – tresoreria. Quota de l’AMPA: A dia d’avui encara no està tancat 
l’exercici anterior. Abans de l’assemblea cal tancar-lo, veure com queden els números i 
decidir si es manté o no la quota.  

c. Web-blog: l’AMPA té un blog gratuït. Està bé, però té anuncis gratuïts no procedents. 
Si es paga uns mínims tindrem un blog sense anuncis. Quota mínima 20 euros any. 
S’accepta pagar aquesta quota. També s’acorda afegir una pestanya al blog amb 
sortides i recomanacions de coses fetes per altra gent. 

d. Altres propostes: es debat si es demana treure el tema del menjador per part de 
l’Esteve a l’assemblea de l’escola.  

 
5. Revisió activitats comissions 

a. Anglès: han sortit grups de P3, P4+P5, primer i segon. No han sortit grup d’alumnes a 
partir de 3er. S’acorda estudiar possibilitat de desdoblar els grups de P4+P5 i primer ja 
que són grups molt nombrosos (12 i 10 alumnes). En cas de ser viable, es preguntaria 
als pares implicats si volen acceptar pagar l’extra que suposaria ja que no s’arribaria al 
mínim de 7 alumnes per grup. 

b. Teatre: grup de parvulari i grup de 1er a 3er. Abans de final d’octubre cal tenir reservat 
el teatre per la festa de fi de curs, que idealment seria el dissabte 13 de juny al matí. 

c. Esports: pendent la reunió amb Sportservis per començar a col·laborar i intentar que 
aquestes activitats funcionin una mica com les altres (coneixent els professors, 
seguiment de les activitats, enquestes a final de curs, petit informe...) 

d. Mercat de 2a mà: serà a la primavera. Cal anar buscant data i fent promoció. 
e. Comissió de festes: Marta Riera + Nieves Muniente. 

• P4: ajuda a recollir i muntar la festa de benvinguda, sobretot el dia en qüestió, 
no tota l’organització en sí, que segueix sent per l’Ampa 

• P5: torronada. Es contactarà amb P5 perquè comencin a preparar-la 

• 5è: sopar de la lluna 
f. Es fa palès que l’autocar que recull els nens després de les extra-escolars de tarda 

acaba arribant molt tard al centre de Barcelona. Les activitats acaben a les 17.45 però 
els nens no surten de Thau fins les 18.20 perquè no arribem al primer autocar, que 
surt a les 17.45. S’estudiarà el tema per aconseguir arribar a aquest primer autocar. 

g. La comissió d’extra-escolars de migdia comenta que ha costat molt tancar els grups i 
que a dia d’avui encara no estan clars. Cal que l’any que ve les coses vagin una mica 
més depressa, si no és molt difícil l’organització. 

 

 

6. Altres 



a. Citi-sense del CREAL: l’escola es presentarà com a candidata per ferun estudi de 
contaminació de l’escola amb el PRBB 

b. Scratch: s’està treballant des de l’escola i AMPA. Sistema de programació informàtica 
c. Es decideix fer un calendari/timing amb totes les coses que cal anar fent des de 

l’AMPA. La Mercè el prepara, s’envia i cada comissió omple les seves coses. 
d. Cal fer una reunió amb l’escola, per explicar el manifest anti-LOMCE altre cop, revisar 

les festes de l’escola i quan poden ser les festes que organitza l’ampa i demanar quan 
seran els consells escolars, rectors i l’assemblea. 

e. L’escola tindrà llibres digitals pels nens amb dificultat d’aprenentatge.  
f. Menjador: es comenta que alguns pares (no sabem quants) s’han queixat que a 

pàrvuls no s’acaben les cantines. Els pares es queixen que es deu donar poc menjar. Es 
decideix que no tenim prou informació de l’abast del tema i de quantes famílies s’han 
queixat i es decideix que durant les reunions pedagògiques el delegat dirà que si hi ha 
problemes es comenti i es contacti amb delegat. 

g. ONCE: ha demanat si durant les activitats de l’escola que gestiona l’ampa es podrien 
vendre números a títol particular. Es farà una carta per proposar a l’escola que els 
pares individualment participin i comprin números. L’Escola ho gestionaria i es podria 
venir a vendre a les festes de l’AMPA. L’AMPA accepta que es porti tema a l’escola. 

h. A les reunions pedagògiques de l’escola s’explicarà (de fet ja s’ha començat a fer) el 
projecte actual de l’AMPA. La Mercè enviarà escrit del que cal explicar. 

i. Queda pendent el tema de l’aportació de l’AMPA a l’escola. Es decidirà a la pròxima 
reunió. 

 

Pròxima reunió: dimarts 4 novembre, al bar Taller de Tapes, a les 20.00 h. 

 


