ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA
11 de febrer de 2020
Assistents:
Jose Rocha- President
Marta Vergés- Vicepresidenta
Cristina López – Vocal
Neus Ruiz- Vocal
Eva Serra- Vocal
Briseida Soler - Vocal
Jordi Alférez – Vocal
Anna Pruneda – directora de l’escola
S’excusen: Verònica Platas- Secretària, Carmen Martín- Vocal, Marta Latorre- Vocal

Amb el següent ordre del dia:
1. Organització de les Portes Obertes
2. Seguiment de la Festa de la Primavera
3. Seguiment i informació ampliada de la Sortida Anual. Organització dies de venda.
4. Seguiment de les Olimpíades 2020. Voluntariat, accions patrocinadors i altres.
5. Futur de la subvenció famílies viatge fi de curs
6. Festes de Maig: Batucada, Gegants, Capgrossos, Betrac i merchandising
6. Precs i preguntes

1. Organització de Portes Obertes
Es faran el 14 de Març i l’Eva i la Neus acudiran en representació de l’AMPA. El dia d’abans el
posaran les dues pancartes i el roll up es deixarà a la sala. Hi ha preparades dues convocatòries
(a les 10:30h i a les 12h). Es prepararà una taula on es posaran els díptics de l’AMPA i informació
que aportarà Àmbit Escola.
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2. Seguiment de la Festa de la Primavera
Amb data del 28 de Març, la Eva i la Marta V. Obriran la porta a les 9h pel monitoratge. Es cita a
la resta dels membres de l’AMPA a les 10:15h i a les famílies a les 10:30h.
Des de Àmbit Escola han confirmat que ens prepararan el monitoratge i les activitats. Es
demana que el cost sigui de 500 amb IVA inclòs.
Es proposa vendre tiquets de la sortida anual aquell dia.

3. Seguiment i informació ampliada de la Sortida Anual. Organització
de dies de venda.
Convocada pel 26 d’abril. Està feta la reserva de la casa a cal Jou a Guardiola de Berguedà. Aproximadament es faran els mateixos menús que l’any anterior: carn, amanida, macarrons,… I es
comptarà amb monitoratge. L’AMPA subvencionarà el vermut.
Aquest any puja una mica de Preu però es decideix mantenir el mateix preu de venda de tiquets
per les famílies: 18€ per adult i 15€ per nen.
S’ha de preparar el cartell per les xarxes (Cristina) i els tiquets (Marta V.). Es proposa fer un recordatori de dates per les xarxes ara i un altre just abans de Setmana Santa (Vero).
Pel dia de la festa de la Primavera es necessari tenir preparat tot per vendre els tiquets per la
Sortida Anual (tiquets, plantilla, cartell i canvi).
Es proposa com a dates de venda de tiquets dijous 16 d’abril, divendres 17 d’abril i dilluns 20
d’abril.
Per una altra banda, la proposta de passar el cap de setmana surt a 50€ per adult I 37€ per nen.
Dintre de Preu entra el sopar i dormir de dissabte (sense activitats) més tot el dia de diumenge
inclòs berenar. Hi ha habitacions de 4,6 i 8 persones. S’hauria de decidir qui vol anar i comunicar
-ho a finals de febrer.

4. Seguiment de les Olimpíades
patrocinadors i altres.

2020. Voluntariat,

accions,

Comenta l’Anna que el Jordi Aspa començarà a organitzar les proves de les Olimpíades passat
el teatre de l’ESO.
Es proposa fer ús d’un got reutilitzable en comptes de l’ampolla o cantimplora dels nens. Es
mirarà d’aconseguir gots de plàstic dur per regalar als nens (350 unitats) , si no pot ser, es demanarà que cadascú porti la seva ampolla o got. Els gots es posaran en capses de cartró que la
Neus portarà.
La carpa està en procés. Encara s’està negociant el cost amb els proveïdors.
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Pel que fa als proveïdors:
- Ens proporcionaran pomes i plàtans.
- S’han d’enviar al Joan els dorsals que es van mirar.
- L’Anna parlarà amb Can Botter per aconseguir oli per la torxa.
- Es proposa enviar un missatge via delegats pers aconseguir proveïdors per les Olimpíades.
- Es comenta d’intentar aconseguir dos speakers per a que es puguin fer relleu durant les
Olimpíades.

5. Futur de la subvenció de les famílies pel viatge de fi de curs.
Abans d’acabar el curs es passarà un escrit als alumnes del proper any informant que a partir de
l’any vinent, al curs que li toquin Olimpíades no disposarà dels 500€ que proporciona l’AMPA al
curs que marxa de viatge de fi de curs. Aquest any finalment s’acorda que el curs pot disposar
dels 500€ i el bar de les Olimpíades.
Els alumnes de 3r d’ESO s’han compromès a participar de la festa de la Primavera amb 5 voluntaris que vindran a les 10h a fer la primera rebuda. Una vegada comenci l’activitat, ells podran
marxar. Se’ls demanarà voluntaris també pel Festúlia i pares voluntaris per a les Olimpíades.

6. Festes de Maig: Batucada, Gegants, Capgrossos, Betrac i
Merchandising.
El contacte buscat per la Batucada surt a 160€ al mes i només hi ha apuntats 4 persones. Es
comenta de buscar alternativa. Dissabte 9 de maig estem apuntats al cercavila petita. Caldria
fer una crida per fer una reunió de la Comissió.
Es volia apostar per recuperar dos capgrossos i treure els gegants. Hi ha dos famílies interessades en portar els gegants. Cal parlar amb el Joan Pol i el Jordi per engegar la reconstrucció dels
capgrossos.
El dia de la reunió de la Comissió es posarà a punt els gegants.
S’hauria de passar el disseny de la samarreta a final d’aquesta setmana per poder fer-les i començar a vendre-les a la Festa de la Primavera.

7. Precs i preguntes.
Sense res a comentar.

3

ACORDS I TASQUES
TEMA

PERSONA

DATA

Cartell Sortida Anual

Cristina

Principis
Març

Tiquets Sortida Anual

Marta V

Principis
Març

Escrit recordatori dates

Vero

Missatge per aconseguir proveïdors

Vero

Parlar amb el Joan Pol i el Jordi dels capgrossos
Disseny samarreta

17/02/20

Convocar reunió Comissió de festes de la Betúlia Eva

S'aixeca la sessió a les 22.30 hores pendents d’establir la data de la propera reunió.
El President
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La secretaria

