
 
 
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: dilluns 25 d’octubre de 2018 
 
Assisteixen: Angie F, Anna M, Núria A, Maria C, Núria P, Susana G 
 
Excusen: Jaume M, Laura F, Marta C, Anna V. 
 
Temes  tractats: 
 
Menjador: 
 
Es fa una reunió amb l’empresa 7itria, Kiralia, representants del Consell Comarcal, 
l'escola i l’Ampa. El motiu de la reunió és per parlar de les queixes que ens han fet arribar 
diverses famílies de l’escola on es feia palès que el funcionament i organització havia 
canviat i no era el mateix que en el curs anterior. 
Temes parlats i acords de la reunió: 

 Es reconeix que hi ha hagut un problema amb el projecte i s'estan buscant 
solucions. 

 S'han traslladat totes les queixes i inquietuds de les famílies als representants i 
se’ls ha explicat que el funcionament no és com l’any anterior.  

 Tot i que ja n'estan al corrent s'ha donat uns mesos per buscar solucions. En uns 
mesos es tornaran a reunir. 

 Es penjarà un circular a la web de l'Ampa informant dels punts que s'han parlat a la 
reunió. 

 Respecte a les comunicacions per via WhatsApp i SMS estan solucionats. 

 S'estan buscant noves propostes pel joc dirigit d'aquest any. 
 
 
Assemblea: 
 
Es fa una valoració positiva de l’assemblea general d’enguany, tot i que es creu que falta 
més implicació per part de les famílies. 
 
 
Loteria: 
 
S’acorda que s’enviarà un missatge als delegats de cada curs per fer recordatori de la 
venda de números i del seu retorn. 
 
Taula de Convivència: 
 
S’explica que des de la Taula de Convivència ens han enviat un correu com a Ampa, 



explicant que en breu, donarien un tríptic als nens i nenes sobre com fer un bon ús del 
mòbil en adolescents. 
 
Festa dels Tonis: 
 
S’acorda que la Comissió de Festes contactarà amb Josep Preseguer, el president de 
l’entitat, per a parlar dels temes i punts a concretar per el dia de la Festa. 
 
Escola de Pares i Mares: 
 
S’acorda que la conferència d’aquest any serà: “Educar sense cridar” i que anirà a càrrec 
d’Alba Castellví. 
Dia: dilluns 19 de novembre de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda a Can Costa i Font 
Per a realitzar la conferència la Diputació demana un mínim de 10 assistents. 
Hi haurà servei de ludoteca al Kieli 
Cal inscripció prèvia a escolaparesimarestaradell@gmail.com 
 
Protecció de dades: 
 
S’acorda continuar treballant per aconseguir la millor manera de tenir el nou decret de 
protecció de dades 
 
Marató de TV3: 
 
S’exposa la possibilitat de fer un acte conjunt amb totes les entitats del poble.  
Finalment s’acorda que es farà un donatiu. Els diners es recaptaran el dia dels Pastorets 
de 6è a Can Costa. S’acordarà un preu simbòlic per persona 
 
Circular de baixada de l’escola a l’EAS: 
 
S’acorda que l’autorització que s’ha de redactar ha de ser molt clara. S’ha d’explicar que 
aquella autorització només serveix per aquell únic dia. També s’ha de deixar clar que és 
molt important la puntualitat si es va a buscar l’infant a dalt l’escola. 
 
Bulling: 
 
S’acorda que es reunirà la comissió pertinent per parlar de com es gestionarà el programa 
específic anti-bulling.  
És una molt bona proposta 
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