
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA  
26 de novembre de 2019 
 
Assistents:   
 
Jose Rocha- President  
Marta Vergés- Vicepresidenta  
Cristina López – Vocal 
Neus Ruiz- Vocal  
Eva Serra- Vocal  
Marta Latorre- Vocal  
Jordi Alférez – Vocal 
Anna Pruneda – directora de l’escola 
 
S’excusen: Verònica Platas- Secretària,  Albert Pendon- Vocal , Carmen Martín- Vocal i Briseida Soler -  
Vocal 
 
 
 

 Amb el següent ordre del dia: 

1. Organització definitiva de la mostra de Nadales d’aquest curs 
2. Posada en marxa de les Olimpíades 2020 
3. Notificació dels canvis d’algunes dates com la del Festúlia i informació de canvis a la Sortida 

Anual 
4. Recursos i comissionat del Consell Escolar Municipal 
5. Precs i preguntes. 
 

1. Organització definitiva de la mostra de Nadales d’aquest curs 

a) Els alumnes ja estan fent les postals de Nadal. Cal comprovar el material que 
disposem per poder penjar-les i comprar el que falta. Es comenta que hi ha problema 
d’espai a la sala i es proposa fer-ho al gimnàs però corre ris de fer-se malbé i al 
passadís es col·loquen els missatges del patge Gregori. S’acorda que: 

- EI3, EI4 i EI5 es col·locaran a l’entrada. 
- La resta aniran dels altaveus fins a l’entrada utilitzant també les finestres.  
- El títol del curs es col·locarà fora del paper negre per aprofitar l’espai. Els 

prepararà la Cristina. 

b) El Jose farà un escrit per demanar voluntaris i es passarà via delegats. Les Nadales 
es penjaran el 12 de desembre a les 17:30 i es podran visitar el 13 de desembre a les 
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17:30h. 

c) A classe, cada nen escriurà el seu nom a una etiqueta. L’escola passarà el full amb les 
etiquetes dels noms a l’AMPA. 

d) Falta fer fotografies de Nadal a l’ESO. Esperem a tenir-les totes per imprimir-les 
juntes per Hoffman. Es possible que estiguin a temps i s’entregaran l’últim o 
penúltim dia de classe. En cas contrari es farà com l’any anterior, per Sant Jordi. 
Caldrà reunir-se per ensobrar les fotografies i posar el segell. 

e) Encara està pendent que l’escola encomani els contes que regala l’AMPA. S’ha 
ampliat pressupost i es destinen 40€ per classe. L’AMPA els entregarà dimecres 18 
de desembre a les 17h. La convocatòria és a les 16:45h per organitzar i distribuir la 
entrega. El delegat de cada classe ha d’anar a entregar els seus contes, en cas que 
no pugui assistir ha de buscar un substitut. Els membres de l’AMPA acompanyaran 
als delegats.  

 

2. Posada en marxa de les Olimpíades 2020 

a) S’està fent la gestió per a que l’ús de pistes sigui gratuït o amb un cost mínim de taxes. 

b) Si no hi ha canvis, es farà a Can Ferreter, ales Pistes de Paco Àvila el 13 de juny. El dia 
11 ó 12 de juny es faran les proves. Queda pendent de confirmar. 

c) En reunió amb la Mª Rosa (directora de l’ESO) sorgeix la proposta de que l’any de 
Jocs Olímpics, el curs corresponent al viatge de fi de curs pugui gaudir del Bar però, 
a canvi, l’AMPA no entregarà els 500€ destinats al viatge. Els altres cursos que no es 
beneficien del bar de les Olimpíades si rebrien els diners. S’acorda que, a partir 
d’aquest any ja no es donarà més diners als alumnes que marxen de viatge de fi de 
curs. Aquest any es deixarà que els alumnes de 3r d’ESO portin el bar i, de cara a les 
properes Olimpíades, ja es decidirà què es fa amb el bar. Els alumnes seran 
convocats a una reunió al gener per explicar els acords.    

d) Es demana que el Jordi comenci a fer previsió de les activitats i nens per tal de fer les 
medalles. En els cursos de EI3, EI4 i EI5 rebran medalla tots els nens. La resta de 
cursos rebran diploma tots els nens i medalla només el 1r, 2n i 3r classificat.  

e) Proveïdors: Amb Fruita Cuevas es continua igual que anys anteriors. Es parlarà si fan 
donació o cal fer compra. Els diplomes es demanaran a Gràfiques Venus. 

f) Es necessiten entre 65 i 80 voluntaris. Hi ha petos i gorres suficients guardades. 
L’Anna contactarà amb exalumnes per captar voluntariat. Cal un voluntari per 
presentar l’acte. La Vero farà crida de voluntaris via xarxes socials.  

g) Està pendent confirmar la obligatorietat de l’assistència d’una ambulància ja que les 
pistes estan molt a prop d’un hospital. Cal decidir a la propera reunió què es fa amb 
el tema de l’ambulància.  

h) Es proposa a l’escola i s’accepta que els nens es facin els seus dorsals. L’AMPA ha de 
proporcionar la tela. La Neus farà proves amb diferents teles i vinils. Haurà d’anar 
col·locat a l’esquena del nen.  
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i) Com a escola verda, els nens duran una cantimplora que l’AMPA reomplirà amb 
garrafes d’aigua. L’Aigua només serà per voluntaris i participants.  

 
 

3. Notificació dels canvis d’algunes dates com la del Festúlia i 
informació de canvis a la Sortida Anual 

El Festúlia passa del 13 al 20 de juny i es farà només sopar. S’amplia 1 hora més de monitoratge 
i l’activitat començarà a les 20h. 
 
La sortida anual es farà el 26 d’abril a El Jou. Es proposa de fer dos dies, sobretot membres de 
la junta. Es preguntarà el preu per dos dies i l’aforo i després s’acordarà si s’obre a tothom o no.  
 

4. Recursos i comissionat del Consell Escolar Municipal 

Es comencen a crear grups de treball i seria bo que els membres de l’AMPA participessin. Dijous 
16 de gener és la propera reunió a les 17:30h. 
 

5. Precs i preguntes. 
a) Es comença a moure amb l’escola aconseguir canviar la vorera. Mentrestant es 

valora fer zona de càrrega i descàrrega. L’escola ha enviat email a l’ajuntament 
demanant informació.  

b) Cal endreçar l’armari de l’AMPA. 

c) Un pare de l’escola ha aconseguir ordinadors i pissarres magnètiques que portaran 
a l’escola però és necessari que l’AMPA signi i segelli els documents quan arribi ja 
que són una donació.  

d) L’escola proposa i s’accepta invertir els 120€ mensuals que dona l’AMPA en comprar 
o millorar algun material o mobiliari de l’escola en comptes de lloguer, llum, ... per 
tal que aquests diners es destinin a una millora pels alumnes. Es consultarà al 
gestor si cal continuar fent un ingrés mensual i l’escola el guarda o es pot passar a 
fer un anual o directament comprar-ho des de l’AMPA. 

e) Arran d’una baralla d’uns nens de 4rt, hi ha preocupació per part d’alguns pares pel 
suposat descontrol del monitoratge a l’hora del menjador. L’escola informa que es 
va tractar i posar solució en aquell instant, parant inclòs el menjador, l’error recau 
en que no es va informar a la família aquell mateix dia. S’han fet reunions amb els 
monitors i s’ha treballat el tema. La família demana que es tracti el tema amb els 
infants. Es valora que no es necessari, doncs les problemàtiques i discussions a 
l’escola son un tema que es treballa diàriament. L’escola informa que al matí es 
passa una llista a l’empresa amb el número d’alumnes que es queden a dinar i si és 
necessari un reforç per la ràtio, l’empresa l’envia. Fan dos torns per dinar i activitats 
al pati9.  
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f) Encara no hi ha data tancada per a portes obertes.  

g) Davant les notícies del tancament de Sant Josep i la cessió d’espais del Betúlia, 
l’escola informa que: 

• Té prioritat el Círcol a l’hora de demanar el pati per bàsquet. En les hores 
restants Sant Josep podrà fer us del pati. 

• Patinatge també podrà fer us del gimnàs. L’escola ha facilitat uns horaris 
i queda pendent confirmar. En cas de pluja no es podrà fer patinatge ja 
que bàsquet baixa al gimnàs.  

• Queda per decidir com es gestiona el canvi de vestuari de les nenes 
petites de patinatge ja que les famílies, en principi, no podran entrar a 
l’escola a canviar-les.  

 
 
ACORDS I TASQUES 

TEMA PERSONA DATA 
Escrit voluntaris per penjada de Nadales Jose  
Cartells Nadales Cristina 12/12/19 
Etiquetes noms Nadales Escola  12/12/19 
Crida voluntaris per xarxes socials Jocs Olímpics Vero  
Proves teles i vinils dorsals Jocs Olímpics Neus  

 
S'aixeca la sessió a les 22.48 hores pendents d’establir la data de la propera reunió. 
 
El President         La secretaria  


