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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata 
Sessió número: 13 
Data: 06-11-2013 
Horari: 17.00 h 
Hi assisteixen: Anna M, Mari, Montse,Roser,Enric,Elena i Imma 

Excusa la seva absència: Cristina, Elisenda, Ana i Jordi 

 

Ordre de dia: 

1.CARNAVAL 
2.SORTIDA TIÓ 

3.LOTERIA 
4.AGENDA DESEMBRE 2013 

5.CALENDARI AMPA 

6.MENJADOR 

7.EXTERNALITZACIÓ DE PART DE LA GESTIÓ 

7.PRECS I PREGUNTES 

 

 

Acords 

1.Carnaval curs 2013-14:  

S’acorda fer una crida a les famílies entre l’11 i el 15 de novembre,  perquè aquelles que així ho vulguin 

facin arribar propostes sobre possibles disfresses i temàtica per al proper Carnestoltes. S’acorda 

igualment que, un cop rebudes les diferents propostes, s’enviarà un altre un comunicat, entre el 18 i el 

30 de novembre i aquest cop en format enquesta, per tal que les famílies puguin votar entre les 

propostes definitives. 

2. Sortida Tió:  

S’acorda que el 15 de desembre es farà una sortida familiar d’arrel tradicional, anar a buscar el Tió als 

boscos de Montbui, amb l’objectiu de fer viure als nens/es l’element del Tió de manera vivencial. 

3. Loteria:  

S’acorda que, com cada any, es faran participacions de Loteria de Nadal. S’acorda la confecció de 20 

talonaris de 50 participacions a 3€, jugant-ne la quantitat real de 2,40€, amb un donatiu de 0,60€ a la 

tresoreria general de l’AMPA. La Loteria començarà a vendre’s el dia 11 de novembre, distribuint els 

talonaris i la venda entre els diferents membres de l’AMPA, i qui ho sol·liciti, deixant-ne també una 

quantitat determinada a la consergeria de l’escola, com a punt fix de venda de participacions.   

A tal efecte, l’AMPA ha reservat a l’administració de loteria de Vilanova del Camí la quantitat de 120 

dècims a 20€ , 2.400 € en total, que haurà de satisfer/liquidar abans de la data del sorteig, el dia 20 de 

desembre, descomptant, si fos el cas, les participacions sobrants. Com no pot ser d’altre manera, 

l’AMPA serà la depositària dels dècims i, en aquest sentit - i per garantir la seguretat del dipòsit - 

s’acorda amb l’administrador guardar físicament els 120 dècims a l’administració de loteria de Vilanova 

del Camí.  

Animeu-vos i que tinguem molta sort!! 
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4.Agenda desembre 2013:  

S’acorda l’organització del concurs tradicional de postals de Nadal, aquest any però, sense poemes de 

Nadal. El concurs serà obert als alumnes de les diferents comunitats de l’escola, petits, mitjans i grans. El 

Jurat estarà composat a tal efecte per un membre de l’AMPA i tres persones més de l’àmbit de les arts 

plàstiques. En aquesta edició, s’atorgaran tres únics premis: un primer premi que consistirà en la imatge 

gràfica de la postal de Nadal de l’escola + lot de material escolar + sorpresa, un segon premi de lot de 

material escolar + sorpresa i un tercer premi sorpresa.  

La convocatòria del Concurs de postals de Nadal començarà el dia 25 de novembre i es farà avinent a 

tota la comunitat escolar per correu i a través de cartells penjats a l’escola. La recepció d’originals serà 

fins el dia 10 de desembre. El jurat es reunirà posteriorment, entre l’11 i el 13 de desembre, per valorar 

els treballs presentat. El dia 16 de desembre es penjaran tots els dibuixos a l’escola per que tota la 

comunitat pugui veure’ls.  

Els premis del concurs es lliuraran el dia 19 de desembre. 

El mateix dia 19 de desembre és realitzarà el teatre de Mares i Pares de l’escola amb l’obra “Figuretes 

del Pessebre de Nadal”. 

S’acorda que, un cop finalitzat aquests dos actes de celebració, l’AMPA convidarà a tota la comunitat a 

cava i torró. 

5.Calendari AMPA:  

S’acorda confeccionar un calendari de novembre i desembre, per distribuir, entre els membre de la 

Junta, els dies d’atenció al públic a l’oficina de l’AMPA. 

6. Menjador: 

Es trasllada a la Junta que s’ha fet una primera reunió de traspàs dels diferents temes del menjador amb 

la Meritxell Humbert.  

En aquest sentit, es valora que, per la necessitat de seguiment i gestió continuada del menjador escolar, 

seria important incorporar una persona que col·laborés decididament amb l’Anna, la responsable 

d’aquesta comissió, ja que aquesta té un horari de feina canviant. 

L’Ana María Martínez, que fins ara estava només a la comissió d’extraescolars, s’ofereix per donar un 

cop de ma fins a no trobar a ningú més. S’accepta el seu oferiment. 

7. Externalització de part de la gestió econòmica  de l’AMPA 

Es trasllada que, donats el canvis en la Llei de l’IVA del 2012 que afecta al servei de menjador i el seu 

monitoratge, la complexitat en la gestió econòmica global de l’AMPA, al desenvolupar i portar a terme 

l’activitat econòmica del menjador, sent com és l’AMPA una ENL, la regularització del servei de 

monitoratge de les extraescolars segons la normativa vigent i d’altres temes de gestió, s’està valorant la 

necessitat d’externalitzar i professionalitzar aquestes tasques amb un gestor/a. 

En aquest sentit, es comunica que la Tresorera, la Secretària i el President en funcions ja s’han reunit 

amb una gestoria de Vilanova del Camí per fer una primera valoració de les tasques i el cost d’aquestes i, 

la setmana vinent, es reuniran amb d’altres professionals per tenir diferents propostes de gestió i 

pressupostos a tal efecte. 

La voluntat de l’AMPA , com no pot ser d’altra manera, és seguir portant al dia i vetllant personalment 

pels diferents temes i assumptes de gestió, gestió econòmica i tributària d’aquesta entitat, però , d’ara 

en endavant, amb l’ajut i suport d’un/a professional del sector.  
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6.Precs i preguntes:  

Es comenta i és tanca el calendari d’activitats de l’Agenda Municipal (desembre-febrer)  

Es comenta la necessitat de fer els comunicats de la convocatòria de Carnestoltes i convocatòria de la 

sortida del Tió l’abans possible. 

Es comenta la necessitat de traslladar algunes qüestions a resoldre a l’antiga Presidenta, Meritxell 

Humbert. 

 

Sense més temes a tractar, la reunió conclou a les 18.30 

 

 

 

La secretaria aixeca la sessió, i n’estén aquesta acta. 

         

La Secretària        El President en funcions 

          

Imma Àlvarez Àguila                               Enric  Molner Closas 

 

 

 

       Vilanova del Camí, 6 de novembre de 2013 


