
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA  
14 de gener de 2020 
 
Assistents:   
 
Jose Rocha- President  
Marta Vergés- Vicepresidenta  
Cristina López – Vocal 
Neus Ruiz- Vocal  
Eva Serra- Vocal  
Marta Latorre- Vocal  
Jordi Alférez – Vocal 
Verònica Platas- Secretària 
Carmen Martín- Vocal 
Briseida Soler -  Vocal 
 
Amb veu i sense vot:Rosa Puig – Directora de l’escola 
 Silvia Vives, Judith Mateo (Delegades de classe) 
 
 

 Amb el següent ordre del dia: 

1. Comissió Festa de la Primavera 
2. Tractament i decisió temes extraescolars 
3. Quota AMPA (data límit cobrament i recordatori normatives socis)  
4. Estat situació donació 3r ESO 
5. Estat dels patrocinadors per actuacions a les Olimpíades 2020 
6. Participació, voluntariat, esquema organitzatiu, i reserves/instàncies municipals per a les 
Olimpíades 2020 
7. Sortida Anual info ampliada 
8. Peticions vials Municipals Escola/Ampa 
9. Precs i preguntes 
 

Temes 

1. Comissió Festa de la Primavera. 
Es celebrarà - 28/03/2020 
11-13h (obertura portes 10:30h)  
Membres de la Comissió: Marta-Eva-Carmen-Jose- Vero  
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Tema Harry Potter – Àmbit Escola és l’empresa que facilitarà la dinamització i el monitoratge 
amb un pressupost de  550 eur. 
Alumnes convidats: P3-2n primària.  
 

2. Tractament i decisió temes extraescolars. 
Es planteja que l’extraescolar de Teatre costa 80 eur i només és 1 dia a la setmana. Els pares 
de P4 pregunten per què és tan cara i no fan 1,25h que hi ha programada.  
Es preguntarà a Àmbit escola el per què dels dos motius.  
 
Es parlarà amb àmbit escola per fer un recordatori als monitors sobre l’horari d’inici i fi de les 
activitats.  

 

3. Quota AMPA (data límit cobrament i recordatori normatives 
socis)  

S’informa que es passaran el quotes amb la dinàmica de l’any passat.  
Durant febrer es farà el cobrament. 
Es farà un recordatori via Whatsapp a totes les classes.  
 

4. Estat situació donació 3r ESO 
S’informa a la delegada dels pares i mares de 3r d’ESO que per acord de junta el dia 26 de no-
vembre de 2019, ja no es contribuirà a l’aportació de 500 eur ja que es realitza el bar.  
La resta d’anys si no hi ha olimpíades, es donaran 500 eur a canvi de la participació per part 
dels alumnes de manera voluntària a les diferents activitats que organitza l’Ampa.  

 

5. Estat dels patrocinadors per actuacions a les Olimpíades 2020 
S’informa que  Can Cuevas col·laborarà amb la donació de fruta pels infants durant les olimpía-
des.  La fruita es posarà al centre de la pista destinada pels nens.  
Es facilitarà aigua als nens. Però ells han de portar els recipients per reomplir l’aigua dels nens.  
Es preguntarà el cost de bidons serigrafiats.  
 
Llista de coses que cal portar/comprar: 
 

- Caixes per posar les aigües  

- Farmaciola  
- PARES-MARES amb formació 

sanitària 
 

- Carpes per posar al mig  
- Garrafes d’aigua grans  
- Petos  
- Gorres  
- Alcohol cremar – Peveter   
- Torxa  
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- TELES dorsals / Paper dorsals  Neus  www.es.orakel.com Marta Vergés pre-
gunta a Gràfiques Venus.  

- Diplomes Cristina 
- Cartell amb logos patrocinadors  

 
Llistat de coses a portar per part dels infants  

- Cantimplores  
- Imperdibles pels dorsals  

 
 

6. Participació, voluntariat, esquema organitzatiu, i 
reserves/instàncies municipals per a les Olimpíades 2020 
 

Es farà una crida via formulari per pares/mares i exalumnes.  
Es farà la crida via Xarxes socials i grups de whatsapp. 
L’escola farà difusió.  
El voluntari tindrà torns, però cal dedicació tot el matí.  
Més de 80 persones permet fer doble torn. 
AMPAVIS també faran de voluntaris.  
L’horari de convocatòria del voluntariat 8:30h – 15:00h (aprox.) 
 
S’està treballant amb en Jordi Aspa per tancar el nombre de proves, medalles, diploma... 
 
Es fan 2 reunions (1 informativa després de setmana santa + 1 setmana abans) 
 
A Can Ferreter serà el lloc destinat per fer les proves. Ens deixaran la cessió de l’espai de manera 
gratuïta (excepte taxes del conserge). 
 
S’informa que l’ambulància per normativa no estem obligats a tenir-ne una.  
 
Demanarem 2 metges i 2 infermeres de guàrdia per poder atendre urgències.  
Es prepararà una farmaciola.  

 

7. Sortida Anual informació ampliada 
Es realitzarà el dia 26/04/2020  
Pendents de saber preus de tot el cap de setmana pels que vulguin gaudir-ne.   
Comissió: Marta, Cristina 
 

8. Peticions vials Municipals Escola/Ampa 
Pendents de fer la instància per demanar vorera, o per el càrrega i descàrrega.  
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9. Precs i preguntes 
Portes obertes 14 de març 2020.  
S’informa sobre la Comissió Betrac:  

- Ens passaran el dibuix per poder fer samarretes i vendre.  
- Ens passaran el telèfon per tenir un monitor per la batucada.  

Fotos de les classes: Es passaran via Alexia.   
 
 
ACORDS I TASQUES 

TEMA PERSONA DATA 
Crida voluntaris per xarxes socials Jocs Olímpics 
– Formulari & Xarxes 

Vero 23/01/2020 

Cartell primavera   
Cartell sortida   
Cartell festúlia (només sopar)    

 
S'aixeca la sessió a les 22.33 hores pendents d’establir la data de la propera reunió convocant 
reunió el dia 11 de febrer. 
 
El President         La secretaria  
 
 


