
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA  
13 de novembre de 2018 
 
Asistents:  Josep Rocha, Carme Marti, Marta laTorre, Marta Verges, Neus Ruiz, Briseida Soler, Cristina 
Lopez , Albert Pendon, Eva Serra, Carmen Diaz. 
 
Convidats:  Anna Pruneda. 
 
S’excusen: Verònica Platas 
 
 Amb el següent ordre del dia: 
 

1 - Seguiment i organització definitiva de la 4a expocisió de les Nadales. 
 
 2 - Noves propostes parlades amb direcció. 

 
 Es prenen les següents decisions: 
 
 1º- Posar etiquetes amb el nom i primer cognom del  nen en cada dibuix de les Nadales. 
 
- Lliurament de regals a 17.30 a totes les classes, després de la marató (14 de desembre de 2018), menys 
a 3r i 4t de l'ESO, que se'ls donarà el dia abans. 
 
- Dia 4 de novembre a les 20:00h es procedirà a penjar les nadales. 
 
2n - S'ha sol·licitat a l'empresa CONVERSIA la documentació de la nova LOPD, ja que no s'ha lliurat 
encara a l'AMPA, donat l'augment de la tarifa per part d'ells, no es treballarà més amb ells. 
 
- Un cop es tingui la documentació de la LOPD, s'informarà  a totes les famílies de l'augment de la quota 
aprovat en l'anterior junta extraordinària. 
 
- Organització de la comissió de la Betúlia. 
 

- Presentació del cartell de la festa, sol·licitud de creació d'un Drac, per participar en el correfoc 
de l'aigua de les festes de maig. 

 
- Sol·licita ajuda per a la creació del drac i demanar als nens que participin en la creació 
(enganxar, pintar etc) 

 
- Se sol·licita pressupost de la creació del drac per a la propera reunió de l'AMPA a la comissió. 

 
- Es demanarà ajuda a Joan Massa i al Joan Seculi per fer el Drac. 

 
3 - Es parla de la problemàtica de les extraescolars (poca gent i falta de motivació). 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
S'aixeca la sessió a les 21.30 emplaçant als presents per a la propera reunió el dia 4 de Desembre de 
2018 a les 20 hores. 
 
El President         La secretaria  


