
 

 

 

 

 

Acta REUNIÓ AMPA escola Solc. 

Dia: 14 d’abril de 2015 

20.30 hores, Taller de tapes. 

 

Assistents: 

 

1. Aprovació, si es cau, de l’acta de l’assemblea del 2 de març de 2015 

S’aprova l’acta. 

2. Consell rector i escolar. Reunió amb escola 

Estem a l’espera de la convocatòria del consell rector i l’escolar. Pendent una reunió de 

l’AMPA amb l’escola per presentar les extraescolars de l’any que ve i la idea de fer una sessió a 

final de curs amb tot el que s’ha fet durant les extraescolars del migdia. Aquesta sessió podria 

ser els migdies de l’última setmana de curs o bé una tarda, a partir de les 15.30h. A decidir 

amb l’escola, si s’accepta la proposta. També es recordarà a la direcció de l’escola que per a la 

propera assemblea de socis de la cooperativa s’espera una resposta al tema 

menjador/cantines. 

3. Integració a la xarxa de cooperatives FECEC 

Es recorda que cal un responsable per dur aquest tema a partir de l’any vinent. 

 

4. Mercat solidari de 2ª mà i artesania 

La comissió ha informat que tot està preparat per dur a terme el mercat del dissabte vinent. 

 Assistent Delegat 
(pare) 

Comissió  Assitent Delegat 
(pare) 

Comissió 

1 Ana Membrado P3 Formació de 
pares 

10 Yolanda Santamaría  1er ESO - 
(1er p.) 

Extr. Esportives 

2 Gemma Giró P3 - (P4) Consell Escolar 11 Mª José Sanz 4rt ESO  

3 Uca Torras P4 - 
(2on p.) 

Anglès 12 Nieves Muniente  (1er p. 
4rt ESO) 

Festes 

4 Alícia Nadal P5 Extr. Esportives 
Secretaria 

13 Anabel Albareda (2on p.) Tresorera 

5 Mercè Ratera 1er p. - 
(P4) 

Presidenta 14 Marta Casar (P4 i 1er 
p.) 

Sots-presidenta 
Teatre 

6 Marta Riera 2on p. Festes 15 Alicia Jiménez  (mare P5 i 
ESO) 

 

7 Lluís Casals 3er p. Sectretari 16 Sílvia Rincon (P4) Comunicació 

8 Alícia Ruiz 4rt p. Revista 17 Mª Jesús García  (P4 i 2on 
p.) 

Ext. Migdia 

9 Flora González 6è p.      



5. Formació de Pares a l’escola   

La propera xerrada tindrà lloc el dijous 14 de maig, a l’escola, preferiblement a les 19.30h 

(pendent de confirmar l’hora).  

Tema de la xerrada: Eduquem la intel·ligència emocional (parvulari i primària) 

6. Extraescolars curs 2015-2016 

Es valora la reunió de presentació de les extraescolars: actitud dels professors valorada com a 

molt positiva, amb moltes ganes. Es comenta, de totes maneres, que hi va haver poca 

participació de pares. Es decideix mantenir algun any més la iniciativa, a veure si cada cop 

s’engresca més gent. 

Es presentarà una proposta perquè l’última setmana de curs els nens de les extraescolars del 

migdia presentin el que han fet a la resta de companys. Es parlarà amb l’escola per veure quina 

seria la millor manera de fer-ho. Igualment per l’activitat de teatre de la tarda. 

Per les activitats de migdia les enquestes van ser força positives i, per tant, es decideix no fer 

canvis. Es presenta scratch (migdia) i kidsbrain (dilluns tardes) com a noves activitats. Respecte 

l’activitat de jazz, s’intentarà fer l’activitat de tal manera que sigui compatible fer un dia o dos. 

L’Alícia Jiménez, mare de P5 i de 1er ESO i professora de ballet, participa a la reunió i proposa 

una nova activitat de ballet i dansa per nens i nenes de P4 a 2on. Es decideix que de cara al 

curs vinent ja és tard i es queda que l’any que ve en tornarem a parlar quan es proposin totes 

les activitats. 

Proposarem com a data inici extraescolars dilluns 28 de setembre. 

Les butlletes amb totes les activitats i les inscripcions s’enviaran la segona setmana de maig, 

demanant als pares interessats que s’inscriguin abans del 15 de juny, afegint a la butlleta que 

si no es fa la inscripció aviat hi haurà el risc que el grup no surti. 

7. Sopar de la lluna (5è primària) / Festa Final de curs (1er ESO) 

La comissió de festes informa que tot està controlat i que cada classe té un grup organitzant la 

festa que li toca. Dies possibles del sopar de la lluna: 22/5 o 5/6. 

8. Temes recollits pels delegats de classe 

No hi ha temes pendents o recollits pels delegats. 

 

Proposta per a la propera reunió (pendent de confirmar): el dimarts 19 de maig, a les 20:30.  

 


