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A les 21 h  del dia 10 d'octubre de /2018 es dóna per oberta la sessió a la sala de mestres. 
 
Assisteixen: 
 

President : Alfons Garrido 
Tresorer : Dani Fernández 
Secretaria : Natalia San José 

 
Vocals : CRISTINA FONT i EVA GALLARDO: P4 

NATÀLIA SAN JOSÉ I ALBERT CIURANA: P5 
ANNA CERVIÀ: 1er 
ALFONS GARRIDO I MIQUEL CHULIÀ: 2n 
LAURA MUÑOZ i JORDI SARAROLS: 3er 
JUDIT RIBAS: 5é 
DANI FERNÁNDEZ: 6è 
REGINA BOVER :3er ESO 

 

Direcció escola : Mariona Casals 

S’excusen: 
 
Vocals: 

CINTA FRUCTOS:  1er 
DOLORS MADEO: 6è 
 

Avui no hi ha cap representant de les classes de 4º de primaria, 1er d´ESO, 2º d´ESO (en 
aquest cas no hi cap delegat a la classe) i 4º d´ESO. 
S'ha informat per part de MARC PONT de 2n de primaria que deixa el càrrec, el substituirà 
en JORDI SARAROLS i ANNA M. 
Per part d P3, i encara que no hi cap representant oficial, assisteixen EVA BITLLOCH i 
MIREIA CAMPS/PERE VILÀ.  
 
Punts de l’ordre del dia: 
 
Inici del curs 
Convocatòria Assemblea general 
Comissions 
Activitats/xerrades  
Punts pendents any passat 
Preguntes  
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Es comenta la responsabilitat i assistencia dels representants a les assemblees generals 
dels últims anys i a les diferents convocatòries ordinàries durant el curs.  
Necessitem aquest compromís i responsabilitat com membres de l´Ampa. 
 
Repassem totes les famílies que formen part: 
 
Curs / Càrrec Membre Junta 
4º ESO Clàudia Díaz - Enric Picó  

Nuri Moret - Xevi  Espona 
3er ESO Regina Bover - Enric Penalba 

Mònica Ribas - Victor González 
2º ESO  
1er ESO Mònica del Rio (Sots-Presidenta) - David Masó  

Fina Gual - Reginaldo Mendes 
6º primària Emma Coca - Dani Fernández (Tresorer)  

Jep Plana - Dolors Madeo 
5º primària Neus Rodríguez - Jordi Álvarez  

Judit Ribas - Miquel Figueras 
4º primària Nuri Tordera -  Ramon Muñoz  

Patricia Gual 
3er primària Jordi Sararols- Anna M.  

Laura Muñoz  - Oscar Romero 
2º primària  Neus Mató  -  Alfons Garrido  (President)  

Gemma Ballarín - Miquel Chulià 
1er primària  Mº Cinta Fructos - David Quintana 

Anna Cervià i Anna Alemany 
P5 Carla Casals - Albert Ciurana  

Natalia San José (Secretària) - Albert Renart 
P4 Cristina Font - Marc Calleja  

Eva Gallardo - Àngel Álvarez 
 
 
Es fixa la data per l'assemblea general del curs: 08 de novembre a les 21 
hores 
Mariona realitzarà la difusió, pendent d´enviar mail per part de la Junta. 
 
A l'assemblea s´informarà si és possible una reducció de les quotes de l´ampa amb el 
romanent que tenim al banc, o quines opcions hi ha per beneficiar a totes les famílies. 
Es debat com podem influir perquè hi hagi més famílies que assisteixin en aquest dia: més 
difusió, informació i altres.  
 
Fem un resum de la situació actual de les comissions:  
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- Reutilització de llibres: Regina ens explica metodologia, es necessita un relleu amb 
el personal que dirigeix i coordina la feina (important per aquest any!!) 

- Xandalls: tot funciona bé, es necessita pares per ajudar els dies de venda  
- Carnestoltes: aquest any tornem i en principi es farà el mateix que l'any passat, hem 

de parlar si esperar o no per després de la festa de nadal (tornarem a tenir poc 
temps per implicar a les famílies i fer una festa familiar). Decidir com ho fem!  

- Biblioteca/club de lectura: ja s'ha iniciat, en principi hi hauran unes 5 trobades i un 
parell amb degustació de productes relacionats amb la lectura del llibre. 

- Web: compten amb la Cristina Font que amb l´Alfons actualizaran la página web de 
l´Ampa (informació extraescolars, fotos activitats, informació i preus venda equipació 
escolar). 

 
Per properes reunions es formalitzarà la invitació a membres de les diferents comissions. 
 
Per part de direcció, Mariona es dona la primera valoració de les extraescolars per aquest 
inici de curs, numero d´inscripcions i comparativa amb l'any passat:  
 

- els grups d´ingles funcionen molt bé (novedad de dos grups) 
- via lúdica s'ha iniciat amb dos dies 
- escola esportiva i de basquet ok  
- el projecte pompeu no ha tingut èxit i de moment no es realitza, es mirarà de 

plantejar novament pel gener 
- teatre només es realitza un dia i tots els nens dins el mateix grup 

 
La informació que té Mariona respecte a la valoració del casal d´aquest estiu a Cal Cigarro 
es bona, també la dels assistents a la reunió amb fills  que han participat. 
 
Respecte a les xerrades que plantegen per aquest curs:  
 

- creixer en familia es deixa pel proper any  
- nous temes, buscarem informació i opcions: nutrició, primers auxilis, violència de 

gènere/assetjament, meditació pels pares, introducció als hipopressius pels pares… 
- es buscarà un dissabte per organitzar una sortida de marxa nòrdica, per primavera  
- proposta d´organitzar sortides familiars a muntanya/natura  

 
Es repassen els punts pendents de les diferents actes de l'any: 
 

- valorar l'opció de renovar el material de la festa de nadal (cova dels camells i altres): 
Mariona encara no ha tingut la reunió amb el professorat, ens informarà per veure 
que es pot fer amb la Judit.  

- opció del banc de disfresses 
- realitzar instancia a l´Ajuntament per demanar disfresses antigues de Reis Mags, 

demanar també pes tanques per la festa (Natalia, parlar amb la Mònica abans!) 
- organitzar un possible esmorzar el matí d´organització i muntatge de la carrossa de 

carnestoltes per cohesió de cicles i famílies 
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- possible col·laboració amb entitat, realitzar alguna activitat per recaudar ajudes, festa 
nadal 

- comprovar situació de la pancarta actual, mirar si podem realitzar una de nova amb 
una lona que ens faciliti Dolors o comprar.  

 
Es mira calendari amb les diferents activitats i disponibilitats i es fixa propera reunió 
ordinaria pel 29 de novembre. 
 
Finalitza la reunió a les 22:50 hores.  


