
 
 
Tots els punts tractats a les reunions de la Junta de l'AMPA tenen 
continuïtat en les successives reunions i per tant es poden veure 
modificats els acords i propostes presos anteriorment. 
Així mateix si qualsevol persona té algun dubte o vol més informació es pot posar 
en contacte amb la Junta.  
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L'AMPA 
 
Data: dimarts 5 de setembre de 2017 
 
Assisteixen: Anna V, Anna M, Marina R, Anna B, Marta C, Anna S, Maria C, Núria P, 
Susanna G, Jaume M, Núria A. 
 
Temes  tractats: 

 
Comissió de menjador: 
 
S’han realitzat alguns canvis referents al servei del menjador. Un dels canvis ha estat a la 
cuina amb una nova cuinera, la Neus. També s’ha canviat la persona que realitza el servei 
d’acollida matinal a infantil, aquest curs és la Sarai. També es proposa crear una caixa 
d’acollida amb materials per els infants que entren a les 8 del matí. 
 
Comissió extraescolars: 
 
S’estan acabant de tancar els grups i confirmar les places. Falten alguns grups per omplir. 
L’extraescolar de dansa de primària es decideix que es realitzaran dos grups per la 
demanda que ha tingut. Els alumnes de 1r i 2n curs realitzaran l’activitat a la tarda i els 
alumnes de 3r curs al migdia. 
Hi ha una proposta pel curs que ve de notificar a les famílies l’informació de les places 
d’extraescolars l’última setmana.  
 
 
Reunió P3: 
 
Es creu convenient d’explicar a les famílies de P3 en què consisteix la quota de l’Ampa i 
perquè és important que es pagui. Es proposa un canvi de model de reunió per part de 
l’escola per poder-ho agilitzar  
 
Assemblea: 
 
Hi ha canvi de membres a la Junta de l’Ampa.  
Es realitza la presentació de l’estat de comptes de l’Ampa i la previsió del pressupost per 
al curs 2017-2018. 
 
Comissions: 
 
S’acorda que cada comissió tindrà un responsable per gestionar i contestar els possibles 
dubtes i inquietuds dels pares 


