
REUNIÓ JUNTA AMPA  

DIA: 4 de febrer de 2020 

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

Marina Iglesias, Carme Solernou i Fina Núñez 

 

1.- SORTIDA A LA NEU 

Es parla de la sortida a la neu organitzada a la neu per oferir a les famílies per als dies de lliure 

elecció.  

Sortida a la neu: inclou acollida al matí, amb la problemàtica que aquest dia de lliure disposició 

hi ha pocs nens.  

S’acorda oferir l’acollida igualment i que el Maure comptabilitzi aquestes hores a les monitores 

de ludoteca que cobreixin el servei.  

S’acorda fer una reunió de coordinació amb el Maure Vidal.  

 

2.- SOPAR ESTIU 

Des de l’AMPA s’assumeix la sonorització, il·luminació, pantalla. També es fa una aportació per 

al detall dels alumnes per un import de 150 euros.  

 

Proposta famílies:  

- Lliurament de regal amb foto i detall 

- Es farà una cançó a càrrec del Pep Massana i la Marina Freixas 

- Vídeo fotos durant el sopar 

- La novetat d’aquest any és que els nens es quedaran a dormir a l’escola. Es quedaran 

unes famílies voluntàries, amb tendes de campanya 

 

Es demanarà a la instància de l’Ajuntament, amb petició d’allargament d’horari.  

Al matí es farà coca amb xocolata i finalitzarà amb una gimcana. L’escenari ha de ser el més 

gran però amb les potes curtes. Es mirarà la mida de l’any passat.  

 

En funció del pressupost es decidirà si s’assumeix el cost de tot i si arriba, es pot instaurar per a 

tothom.  

 

- Música: s’encarrega les famílies de 6è. Es demanarà al pare de l’Olivia per si vol 

punxar. 

- Preparació taules: croquis, tovallons. Ho prepararan les famílies de 6è. 

- Venda panera: els tiquets els venen els nens i nenes. Un pare/mare de sisè es fa 

responsable dels tiquets.  

- Un pares de 6è ja està acordat que facin d’speakers.  

- El timing s’adaptarà a les necessitats de cada curs.  

 

 

 

 



PLÀNNING 

16h- Muntar taules i cadires. Tovalles i números a les taules. Fer bosses amb cuberts, gots i 

tovallons. Enganxar el full de les normes a les taules. Possibilitat que siguin material reciclable. 

19:30h- Obertura de portes i benvinguda (normes, rifa i informació sobre el funcionament de 

la paella) 

20:30h- pica-pica 

20:45h- macarrons 

21:00h- Paella (seran cridats per número de taula començant pels professors i professores, els 

nens i nenes de 6è que vulguin paella, els pares i mares de 6è i després es farà per ordre el 

repartiment de totes les taules) 

21:30h- Vídeo 

21:45h- Postres i balls dels nens i nenes de 6è 

22:00h- Rifa 

22:15h Parlament de la directora i tutors/es. Lliurament de regal i fotos projectades 

simultàniament. L’Anna Vilaseca lliurarà l’obsequi en nom de l’AMPA.  

23:00h- Ball nens i nenes i després ball  

 

Conductor/a acte: s’encarregarà de conduir tot el sopar i anar informant de cada acte...ja està 

lligat amb els pares de 6è. 

 

Sonorització, il·luminació i escenari: se li ha de demanat al Roc Aguilera.  

 

Bar:  Es demanarà si ho volen portar els voluntaris de cada any i la comissió de bar amb els 

nous integrants. 

Compra begudes: Poch,  Sònia Asensio 

Material fungible: es comprarà dijous 30 de maig. S’encarregarà la Montse Senserrich 

Il·luminació decorativa: famílies de 6è, es buscaran voluntaris. ES munta abans de col·locar les 

taules. 

Muntatge escenari, llums: pendent del pressupost. 

Begudes nevera: Divendres dia 12 de juny a la tarda.  

 

3.- PORTES OBERTES 

Si no plou, es demanarà que l’AMPA se situï al costat de la pista. Es valora positivament.  

 

4.- LUDOTECA 

Es planteja de cara al curs vinent ampliar l’horari d’acollida a primera hora, iniciant el servei a 

les 7:15h.  

 

5.- BUDOKAN 

Es sol·licitarà a petició dels pares i mares que els seus fills hi participen, fer dos dies 

diferenciats, un per iniciació i l’altre per als nens més avançats.  

S’acorda proposar fer un dia de cada, tal com s’ha fet arribar a la Junta. En quant al tema de 

federar es tornarà a parlar amb Budokan.  

 

 



 

6.- POLIESPORTIU 

Es planteja la finalitat de l’activitat, una activitat de caràcter esportiu amb la finalitat que els 

nens i nenes coneguin l’esport, s’ho passin bé i participin tots. Al haver-hi nens que fan altres 

esports federats, molts cops sense ser conscients segurament, no passen la pilota als que no 

destaquen tant.  

 

7.- PROPOSTA DE IOGA 

Una mare de P3 ha proposat una activitat de fer ioga famílies/nens. Es demanarà a l’Emma si 

ho vol fer, per si és una activitat que es pugui oferir en dissabtes per conciliar l’horari amb els 

pares i mares que vulguin participar. Se li demanarà també preu.  Si a l’Emma no va bé es 

cercaran altres opcions.  

Es proposa fer una enquesta a les famílies per saber si estan interessats a fer alguna activitat 

en concret, enfocada pels adults de cara al curs vinent. 

 

8.- TEATRE 

Es proposa fer dos dies, doncs el grup és molt nombrós i no és operatiu per garantir la qualitat 

de l’activitat.  

 

9.- WEB 

Es presenta la nova web de l’AMPA a la Junta.  

Una web molt maca i molt alegre. Molt contents del resultat.  

 

 

Finalitza la reunió a les 21:30h  

 

 

  

 

 

 


