
REUNIÓ JUNTA AMPA  

DIA: 18 DE SETEMBRE DE 2019 

Assistents: Montse Senserrich, Núria Falcones, Anna Vilaseca, Anna Vilalta, Sònia Asensió, 

Gemma Moncunill, Núria Roca, Belén Molina 

 

1.- Comissió de pícnic 

S’avisa a la Montse Romero i la Montse Mir per activar una nova activitat de pícni. 

Paral·lelament s’avisarà a la comissió de bar per poder oferir barra aquest dia. Ho farà la Belén 

Molina.  

 

2.- Extraescolars 

- Anglès està tancat: 12 grup, amb desdoblament de 4art i 5è. 

Queda pendent fer reunió amb els monitors de suport de Partner Solution i la Grace que porta 

el grup de 3er i 6è. 

 

-La comissió d’anglès s’ha de reactivar, hi ha una mare voluntària que necessita de més gent. 

Es farà una crida.  

 

Defensa: el grup és massa nombrós, és possible que requereixi finalment un reforç. De 

moment el monitor s’ha desestimat però ja Junta valora posar-hi reforç. S’informarà al 

monitor perquè el pugui buscar en funció de la valoració de la primera setmana. 

 

Esport joc: no ha sortit moltes inscripcions però es mantindrà per als nens i nenes de P3, P4, i 

P5.  

 

Piscina: llista d’espera. Hi ha 75 places per indicacions del Patronat d’Esports. HI ha 25 nens i 

nenes més que l’any passat. ES planteja obrir a dos grups de cara a l’any vinent.  

 

Poliesportiu: hi ha 10 inscripcions i 10 de 5è i 6è. 

 

Robòtica: moltes inscripcions als grups de 4art, 5è i 6è.  

 

Teatre: s’han dividit els grups de 4art a 6è, per no tornar a repetir la separació de 5è dos anys 

consecutius. En total son 110 inscripcions.  

 

Ociesport S’ha produït un canvi de coordinadora. Des de la Junta se li ha enviat un missatge en 

agraïment a l’Anna per tota la dedicació. El coordinador és el Bernat de tennis-taula.  

 

Anima’ns Ha començat la col·laboració en les activitats no esportives. 

Ludoteca. Es posa sobre la taula el que ja s’ha exposat molts cops, l’ampliació dels espais de 

ludoteca es necessària. S’està a l’espera d’aconseguir un nou espai. 

 

 



3.- Xandall 

Ha arribat un missatge d’una família amb un missatge de l’empresa proveïdora de l’escola a la 

que li han donat el missatge que els canvis de talla es faran des de l’AMPA. Això no s’ha 

negociat en cap moment. Es parlarà amb l’empresa. Ho gestionarà l’Anna Vilaseca. L’AMPA no 

entra.  

 

Crida al voluntariat 

La Núria proposa fer una reunió amb possibles candidats per formar part de les comissions, 

informant a través del watts. 

Es farà una reunió amb els possibles candidats per formar part de la reunió el dia 22 

d’octubre, 20h. 

 

3.- Reunions escola 

Es reparteix els membres de la Junta per explicar el funcionament de l’AMPA. S’oferirà el 

servei de cangur.   

 

1er i 2on: 8 octubre- Núria Roca,  Gemma Moncunill, Maria Domènech, Joana Ribera 

3er: 26 setembre- Núria Falcones i Fina Núñez 

4rt: 3 d’octubre- Maria Domènech i Joana Ribera 

5è i 6è: 7 d’octubre: Anna Vilaseca i Sònia Asensio 

P3: 14 d’octubre- Núria Falcones i Aida Codina 

P4: 16 octubre- Joana Ribera, Gemma Moncunill i Núria Roca 

P5: 15 octubre- Anna Vilaseca ,Belén Molina 

 

4.- Web 

Es sol·licita una partida al pressupost perquè ho faci un proveïdor.  

S’aprova destinar la partida per a desenvolupar una web amb dissenyador i programador. 

S’acorda passar el hosting i servidor a Filnet.  

 

5.- Difusió i comunicació 

Es trasllada una petició a la Junta. L’Anna parlarà amb l’escola i li farà el retorn. 

 

6.- Pati 

Es trasllada la necessitat de fer una matinal per fer el manteniment del pati. S’acorda enviar-ho 

als grups per al dia 28 o 29.  

Es sol·licitarà a l’escola el suport econòmic del manteniment del pati.  

 

 

Finalitza la reunió a les 22:00h. Propera reunió 2 d’octubre a les 20h. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


