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Acta de Reunió l’assa lea ge eral de so is de l’a pa del Po peu Fa ra, 
 

 A les 21:00  del dia àd’o tu eàdeà àalàCol·legiàPo peuàFa a,àlaàp eside taàdeàl’áMPáà
Sílvia Bagaria dóna per iniciada la reunió. 

Assisteixen 

President : Silvia Bagaria 

Tresorer : Dani Fernández 

Secretari : Regina Bover 

Vocals : Cinta Fructos P3, Alfons Garrido P4, Laura muñoz P5, Cris 

Agüera 1r, Dolors Madeo 3r,  Mònica Ribas 6è, Xavier 

Villardell 3er Eso,  

Direcció escola : Joan Casals, Mariona Casals  
 

S’ex use  

Vocals : Rosa ropero 4t ESO, Marc Pont P5 

 

Pu ts de l’ordre del dia 
-Revisió i aprovació acta reunió anterior 

- Tancament temes pendents acta anterior: 

- Re isióàdeàl’assa leaàge e alàdeàSo isà 
 - Xerrades per pares 

 - propostes 1 xerrades gratuites 

 - propostes 2 internet segura 

 - propostes 3 

- primers auxilis per accidents domèstics 

- nutricio infantil i juvenil, quins plats i aliments son els més 

recomanats 

- pares nens i internen: pautes per a un bon ús de tauletes i 

smartphones 

- Presentació de llibres de Nadal 

- Proposta material didàctic 

- Superàvit comptes Ampa 

- Pessebre vivent 

- compres, muntatge, coques 

- Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

1.Tancament de temes acta reunió anterior: 

1.1 Revisió Assamblea General de Socis 

Reflexió sobre la man aàdeàpa es,àta tàdeàp ,à o àà ep ese ta tsàd’á pa,à o àe à
ge e alàdeàpa esàd’alt esà u sos 
Regina Ha de passar acta a Alfons Garrido per ser penjada a la web 

Dani Ha de passar powepoint a Alfons Garrido per ser penjada a la web 

 

1.2 Propostes xerrades gratuïtes: 

Desp sàd’ha e  valorat les propostes i tot el que hi havia sobre la taula es considera: 

- Les xerrades del grup de biblioteca han de programar-se conjuntament amb totes les 

alt es,àjaà ueàai íàs’assegu aà ueà oàhiàhagiàe sàd’ofe ta 

- Igual que la xe adaàdeàl’a àa te io àesàfa aài s ip ióàdeàtotesàlesà e adesàpe à
assegu a àu à í i àd’assist ia. 
Es programen les següents xerrades aprox 1/ mes 
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 Desembre: Xerrades de llibres Dolors Madeo 15 de desembre a les 

16:30 

 Gener: Aquí mano jo, Sílvia Bagaria la demana a Toni vives 

 Febrer: Primers auxilis: Mariona pregunta a Dipsalut si hi ha possibilitat 

que facin la xerrada. 

 Març: des de Dipsalut, nutrició, Ho lliga Mariona 

 á il:àI te etàúsàd’ei es,à is osàià esu esàp e e ti es- 3 divendres 

mes 2a quinzena abril maig 

 primera sessió Xavier Vilardell contacta amb Dani Coll 

 segona i tercera sessió, (riscos i mesures preventives) Mariona 

pregunta a mossos a veure si la poden fer. 

 

Queden en cartera i la comissió de biblioteca hi seguirà treballant: Proposta comissió 

i liote a:à e adesàd’auto s,àllli es,àte esàa tualitat,à ui a,àedu a ió... 
 

1.3 Proposta de material didàctic. 

Mariona presenta proposta per material matemàtiques, taulers numèrics, per treballar 

operacions aritmètiques. Per valor 650 euros aprox, es dóna el vist – i –plau a compte 

de superàvit. 

 

2. Superàvit comptes AMPA 

Da iàFe dezàe pli aà ueàaà elàdeàlaà o aà a aàdeàlesà e desà ueàs’haàfet,às’haàa u ulatà
superàvit. Donat que fiscalment no es pot tenir un remanent tant gran, cal generar projectes 

per invertir-loà deà fo aà e t ao di ia.à S’o eà u à pe iodeà deà ge e a ióà deà p oje tes.à Pe à
validar els projectes i les inversions extraordinàries es convocarà una assamblea extraordinària 

de socis per validar aquestes inversions extraordinàries.  

A priori ja hi ha proposta de: 

- comissió biblioteca 

- P opostaà deà laà di e ióà pe à ol.la o a à e à elà p oje teà d’ad uisi ióà deà IPáDà pe à fi alitatà
pedagògica 

- Per material de pati, un espai per tenir-hoàta at.àNoàs’haàp essupostat.àMi a à u àpotà
valer a bauhaus 

 

3. Pesssebre vivent: 

Enguany hi ha 3 ambients, el cel, la terra i el infern, hi haurà els nens barrejats de tots els cicles 

a cada quadre, i no per classe. Es fa una porta de pas entre cel i terra i terra i infern. 

S’i fo a àalsàpa esàelàdiaà àdeà o e e. COMàQUEàL’ESCOLáàHOàHáàD’áCáBáRàDEà
TREBáLLáR,àjaài fo a àl’es olaàalsàpa es,à oàa ça à esàpe à atsapà. 

 

3.1, Compres: 

o encarregar coques, 160  joan 

o aigues 70 silvia i dani gros mercat 

o cacaolats 86  x 3 =250 ud. Silvia i dani gros mercat 

o cinta de delimitació mariona 

3.2 Horaris 

- Pares a les 10:30 per començar a posar cortines, en arribar CADA REPRESENTANT O 

PARE VOLUNTARI BUSCA EL TUTOR DE LA SEVA CLASSE, perquè aquest li indiqui les 

tas uesà ueàs’ha àdeàfe  

- Hora pessebre entrada nens ¾ de 6 

- Tancar portal a les 17:00 

 

3.3 Seguretat 
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- Pares de cada cicle estan a proc del quadre dels nens fills per evitar que hi hagi 

i ide tsà o àl’a àpassatà ueà a à e i à e sàdeàfo aàiàesàpo ta e à ala e tàa àelsà
que estaven participant. 

 

3.4 Feines a anticipar 

- Cortines pati de sorra estan fent-seàiàs’ha àdeàfe àte so sà ous.àS’haà o p atàlaà o aà
roba i ja estan en marxa. 

- Il.luminació, Cal parlar amb Carles Nierga a veure si hi pot col.laborar, també amb 

Víctor, Peter i Jep plana. ( mònica parla amb víctor, mariona amb Carles nierga, Jep 

plana per part de dolors madeo) 

- Joan revisa si tots els llums funcionen o no 

- Fer plànol de cada escena per part dels professors per la propera reunió 

-  Es farà una porta de pas de cel a infern per part de la Rosa Maria, i es farà amb 

fullolaà,hiàhaàd’ha e àu àsupo tàpe àagua ta àlaàpo ta,àesàpotàp egu taàaàJudtiàRi as,àlià
pregunta la monica ribas. 

- Fotos, Martí Artalejo 

- Vídeo,àesàp oposaà ueàelsà oisàd’Eso,à ueàdo i e àlesàte ologiesàti ,àpugui àg a a àià
editar un vídeo el pessebre amb tots els nens. 

 

4. Precs i Preguntes 

Comissions:? 

 

Biblioteca: enquesta a les families per conèixer hàbits lectors families 

Club lectura per pares i nois i noies de secundària de forma conjunta, llegir mateix 

llibre, comentar-lo  per separat i posar en comú. 

 

Fe à o euàa paàdie tà ostàe pli atiuàdelà ostàd’i pagat.àSíl iaà i aàsiàe sàpode à
baixar import i que sigui 3,00 en lloc de 4,84, quan se sàpiga preu es passarà la circular. 

 

Regina: comissió biblioteca, fer grup de google amb tots els membres? 

Plantejar-nos una comissió de web?, sí grup de biblioteca recullen dades 

 

Es convoca propera reunió dia 1 de desembre a les 21:00 per tenir tots els temes de pessebre 

aclarits i només parlar de pessebre vivent. 

 

La secretària  de l'AMPA aixeca la sessió a les  23:00h.   

Vist i plau 
 
La secretaria       La Presidenta 

Regina Bover       Sílvia Bagaria 
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