
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA  
2 d’abril de 2019 
 
Assistents:   
 
Jose Rocha- President  
Marta Vergés- Vicepresidenta  
Carmen Martin- Vocal  
Neus Ruiz- Vocal  
Marina Pérez- Vocal  
Briseida Soler- Vocal  
Eva Serra- Vocal  
Marta Latorre- Vocal  
 
 
Convidats amb veu i sense vot:  Anna Pruneda,  
 
S’excusen: Carmen Díaz – Tresorera, Albert Pendon- Vocal , Cristina López – Vocal, Verònica Platas- Se-
cretària 
 
 
 

 Amb el següent ordre del dia: 
 
1. Informació últims temes LOPD i l'empresa Conversia. 
2. Estat actual de gestions pendents de la Sortida Anual a Can Miqueló. 
3. Info a la Comissió Festúlia 2019. Detalls festa matí i altres. 
4. Comissió la Betúlia. Detalls evolució. 
5. Proposta a la Junta i a l'escola d'una xerrada per alumnes i pares. Estat xerrada 'tecno-addi-
cions' Fundació Mapfre'. 
6. Estat de situació fotografies grups. 
7. Estat de situació cobrament quotes.  
8. Errors Alexia 
7. Precs i preguntes. 
 
 
 

1. Informació últims temes LOPD i l'empresa Conversia. 
En Jose explica les últimes gestions dutes a terme per finalitzar la relació amb Conversia i els motius que 
han portat a aquesta finalització (increment quota de 100 a 500€, no realització d’encàrrecs...). 
Els últims vint dies, tant Jose com Vero han rebut diverses trucades cada dia, arribant a ser desagrada-
bles. 
Consultat amb Microlab, donada la dimensió i  naturalesa de l’AMPA, no es necessària tanta protecció i 
documentació, amb el ja es va enviar a les famílies és suficient. 
 



 

 2 

2. Estat actual de gestions pendents de la Sortida Anual a Can 
Miqueló. 

En Jose ha parlat amb la Patricia d’Eix estels. Estan per acabar de definir les activitats, però seran adults 
i nens per separat. Possiblement hi haurà alguna gimcana pels petits. Per adults, tot apunta a pista 
americana.  
Preu tiquets: 18€ adults // 15€ nens.  
Menú adults numero 3: carn a la brasa 
Horaris: convocatòria famílies 10h // inici  activitats 10.30 // 13.30 dinar nens // 14.15 dinar adults // fi mo-
nitoratge 16.30 hores // 16.30 berenar i recollir 
Farem bingo x recaptar diners per Betrac (a la Cristina li falta una bola, haurem d buscar un bingo....). 
Els cartrons els imprimirà la Marta V o la Marta L (cal confirmar quin model d’internet agafem!!) 
Logística: gel encarregat per Mireia. Coques les encarrega Jose a Forn St Pere (algú les haurà d’anar a 
recollir dissabte 27  al matí). Vermut i xuxes tb les compra en Jose. Divendres 26 caldrà agafar els bidons 
de l’Escola.  
Venda tiquets 11/12/23 i 24 abril. Marta V imprimirà tant els tiquets com les plantilles que utilitzem per 
apuntar les vendes.  
 

3. Info a la Comissió Festúlia 2019. Detalls festa matí i altres. 
Canvi empresa inflables, la de l’any passat va, tenir problemes per muntar, per les hores... 
Nova empresa: PLANNING.COM 
Cal triar 3 inflables, descartats des  d’inici escuma i atraccions. Escollim elefant tobogan, 2 llits elàstics 
(grans i petits) i un futbolí.  
Horari 10.30 a 12.30 
Comentem d’oferir només aigua de beguda, més sa i refrescant  
Es preguntarà al Cuevas si poden proporcionar-nos fruita (plàtans) com l’any passat 
Pel vespre, es demanarà a Can Pic’s que ens facin proposta de menús similars a any passat. Com a nove-
tat, es comentarà si hi ha opció de fer un únic plat pels nens més complert enlloc estudiar¡ 
 

4. Comissió la Betúlia. Detalls evolució. 
Estan comprant ja el material per l’estructura.  
Van on time, tenen previst tenir-ho acabat per les festes de maig. 
Tenen molt material. Potser falten més capsules nespresso liles, blaves i daurades. Es comenta d’enviar 
un missatge via delegats demanant de manera específica mes càpsules.  
Batucada: només han pogut assajar un dia però tenen bones sensacions 
Venus gràfiques ha ofert material (pega, cartró). Cal recordar-ho als ‘muntadors’ 

 

5. Proposta a la Junta i a l'escola d'una xerrada per alumnes i pares. 
Estat xerrada 'tecno-addicions' Fundació Mapfre'. 
Tenim en teoria torn aquest curs però de moment no s’ha pogut contactar amb ells (ni Escola. Ni 
AMPA), es seguirà intentant perquè és molt interessant (xerrada pares, tallers ESO).  
Es comenta també la opció de buscar o fer alguna xerrada a infantil.  
Montse Pujol va fer arribar proposta de xerrada: ADOLESCÈNCIA I ALCOHOL, també han feta a La 
Llauna. La proposa ACCUMBENS. Dos sessions (nens  ESO i pares350€). Es mirarà per fer-la de cara a 
1T curs 2019-2020.  
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6. Estat de situació fotografies grups. 
Setmana passada van poder fer la que faltava. S’opta per entregar-les per Sant Jordi. Li passaran a la 
Vero perquè les faci imprimir. Caldrà fer ensobrada (11 I 12/4??). Es comenta de buscar un segell temà-
tica Sant Jordi (per substituir el de BONES FESTES 
 

7. Estat de situació cobrament quotes.  
Es passaran a l’abril, una vegada solucionat temes legals.  Famílies 1 fill 50e // famílies 2 o + fills: 60€. 
Moltes famílies no han signat imatges. 
 

8. Errors Alexia 
Es comenta que falla molt. L’Escola n’és conscient i també té problemes. A més, no visualitzen les pan-
talles igual que les famílies i se’ls fa difícil a vegades poder ajudar a les famílies. L’Anna comenta que qui 
tingui problemes, que s’adreci directament a l’Escola.  
 

9. Precs i preguntes 
 

a. Problema festius locals 
Comenta l’Anna Pruneda que en l’últim ple municipal es va aprovar moure el festiu 11/05 a 24/05. Com 
que a principi d curs s’havia preguntat a Ajuntament i mantenien 11/05 festiu, el consell d’escoles de Ba-
dalona va acordar fer no lectiu 13/05. Ara no saben com han  de fer. Es preguntarà a l’Ajuntament a 
veure perquè entenem que els dos dies (13 i 24) no poden fer.  
 

b. Ampliació acera escola 
Arrel de l’ampliació d l’acera de NINS, comentem que es podria investigar si l’han pagat ells o l’Ajunta-
ment. La part de la porta de la sala està força malament (cotxe aparcat, acera estreta, mal asfaltat, cla-
veguera). Escola comenta que ho hauran fet ells gairebé segur. Que apunten valorar demanar algun 
pressupost a veure si no surt gaire car.... 
 
 
 
ACORDS I TASQUES 

TEMA PERSONA DATA 
   
   

 
S'aixeca la sessió a les 22.26 hores emplaçant als presents per a la propera reunió el dia 7 de maig a les 
20 hores. 
 
El President         La secretaria  


