
Reunió mensual de l’AMPA. 17 de Gener de 2017 

Assistents 

Marc Vila, Montse Rosiñol, Laia Garreta, Laura Cutal, Gemma Elias, Oleguer 

Ribera, Marc Serra, Ramon Mª Graus, MªAngels Comellas, Olga Burniol, Maura 

Cunill, Eva Manubens,  Imma Cols, Ylenia Aroca, Sandra Ruiz, Imma Bonet, 

Mònica Font, Ramon Prat, Anna Romera 

1.Aprovació de l’acta anteror. 

2.Estat de comptes. 

SALDO BANCS a 17-01-2017 
SALDO CTE. GENERAL AMPA 17.642,10 € 

SALDO CTE. TERMINI 25.000,00 € 

TOTAL GESTIONAT A NOM DE L’AMPA 42.642,19 € 

  

SALDO CTE. AVUIxTU-DEMÀxMI 1.159,39 € 

SALDO CTE. ESPORTS 3.487,83 € 

CTE. GESTIONATS PER ESCOLA/AJUNTAMENT 4.647,22 € 

TOTAL 47.289,41€ 

 
- S’han pogut unificar els diferents contes que gestionava l’Ampa en un de 

sol. 
- Els 321 euros que restaven de la subvenció serviran per abaratir en 4 

euros per alumne el cost de les excursions. 
 
3. Llibres 

- Per solucionar el dèficit que genera que hi hagi menys alumnes es proposa 
d’augmentar la quota de llibre un 30%. 
- Es parlarà amb els professors que sembla que treballin amb fitxes per veure si 
necessiten realment els llibres. 
- Es parlarà amb la editorial a veure si dóna alguns llibres per a mestres. 
 

4.Propostes Ajuntament. Desfibrilador. 

- Està preparat però no es pot instal·lar de moment perquè el conserg està de 

baixa. 

- Sembla ser que l’escola farà un curs als nens de 5è i 6è. Si els pares hi 

estiguessin interessats ho podrien demanar. 

 

5. Festa fi de curs. 



Es fan varies propostes: 

- La data serà diumenge 11 de juny, els professors no tenen inconvenient en fer el 
comiat dels nens de 6è a les 17h, es proposa des de l’escola de no exposar els 
treballs aquell dia per no haver-los de tornar a l’escola. 

- Es proposen dos menus, paella (12 euros) o botifarrada (8 euros). 

- Es planteja demanar monitors per fer activitats amb els nens mentre els pares 
dinen. 

- Es demanaran els Diputació inflables que són gratuïts, s’han de demanar com a 
màxim amb tres mesos d’antelació. Se n’encarregarà “Xandri”.  

- Es continuaran fent propostes i es concretaran més coses. 

 

6.Menjador. 

- S’han posat les plaques al menjador, caldrà esperar per veure si són efectives. 
- Es projectaran pel·lícules a l’hora del pati per els nens que vulguin veure-les. 
 
7.Comunicació. 

Comentem que es podria posar al blog o al facebook coses que siguin d’interès 
pels pares de l’escola, com ara les noves plaques del menjador,...etc. Des de 
l’Ampa es fan i es prenen moltes decisions i estaria molt bé que sabessin  què 
s’està fent. 
 
 
 
 
Data de la pròxima reunió 21 de Març a les 21:00. 
 

 

   President            Secretaris  

     


