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ACTA JUNTA NOVEMBRE 2018 

Lloc de reunió Biblioteca 
Dia 18/01/2019 
Hora inici/fi 18.30h. - 20.00h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA: 
 

Nom Càrrec 

David Loyo  
Raquel Molina 
Bernat Borràs 
Belen Roca 
Núria Vallet 
Laia Soriano 
Inma Cobo 
Angie  
Carles de Castro 
 

President 
Vice-presidenta  
Secretari 
Tresorera 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior (29/11/18)  
2. Llista delegats comunicacions AMPA 
3. Estat vocalies 
4. Torn obert de paraula 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: s’aprova l’acta de la Junta anterior (29/11/18). 
 

2. Llista delegats comunicacions AMPA: manquen alguns cursos de nivell superior. Escola ajudarà a 
completar la llista en col·laboració amb les tutores i tutors dels grups. També es comentarà amb la nova 
directora de l’escola, Laura Díaz, en una reunió prevista pel 12 de febrer. 

 
3. Estat vocalies 

 
▪ Carnestoltes: participació a la rua infantil del proper 3 de març amb el tema “mar contaminat”. 

La idea és fer una disfressa bàsica senzilla, amb goma Eva tallada amb un patró, i completar-ho 
amb teles que simulin el mar. Es farà una reunió prèvia diumenge 20 de gener al Viena del 
centre a les 17.30 i una altra de caràcter informatiu a les famílies participants el diumenge 27 
de gener a la biblioteca de l’escola. 

▪ Tresoreria: es comenta opció de disposar d’una targeta Visa Money (amb recàrrega de diners 
temporal) per agilitzar la disposició de diners per a activitats de l’AMPA. S’analitzarà canviar 
d’entitat bancària en el futur. 

▪ Extraescolars: l’Eina ha facilitat un resum d’activitats del 1r trimestre. Només fer constar que 
un grup d’aeròbic no es va poder crear per baixa demanda; es van reubicar en altres activitats. 
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▪ AMPA Activa 
El febrer s’inicia un curs de llengua de signes per a mares i pares, a càrrec de David Loyo. El curs 
es fa divendres a partir 16.40 i dissabtes a partir 11.30/12.00. Les classes duraran 1 hora. 
 
Laura, mare d’alumne de l’escola, juntament amb l’Angie proposa activitat de tallers 
psicoeducatius i de mindfulness. S’estudiarà la proposta, possiblement com a xerrada inicial 
informativa i taller pràctic per a mares i pares per a aquest curs 2018/19. Per al curs 2019/20 
es considerarà com a possible extraescolar. 
 

▪ Festes: 
Patge: es valora positivament.  
Tió: se’n fa una valoració positiva, tot i que caldrà millorar alguns aspectes (dividir per edats, 
jocs per als més grans, lloc alternatiu, etc). 

 
 

4. Torn obert de paraula/altres temes: 
 

• Es proposa la idea de fer algun detall a la directora sortint de l’escola, així com a consergeria. 

• Xandall de l’escola: es disposa de 2 pressupostos (tresdedeu i Mia). És sol·licitarà un 3r 
pressupost i a propera reunió de junta es decidirà el nou proveïdor. 

• FAMPA: es comentarà amb Anna Salve la seva participació en aquestes reunions, ja que es va 
oferir de voluntària a darrera Assemblea General. 

• Escola sol·licita canguratge per a reunió de 5è/6è del 12 de febrer. Fer llista tancada uns dies 
abans de sol·licituds. 

• Premis FAPAC: es proposa presentar-hi el curs de llengua de signes. 

• Llibre de socis: es repassaran de manera acurada les inscripcions. 
 
La propera reunió de Junta es proposa en dia a determinar durant el mes de febrer de 2019. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del  
president. 
 
El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) El president, 

 


