
          Generalitat de Catalunya
           Departament d’Ensenyament
           Ampa Escola Marta Mata 
           Carrer comtes de Cardona, s/n                                                                                                                                   
           08788 Vilanova del Camí
           Telf/938063039                                    
           ampaceipmartamata@hotmail.com
             ampaescolamartamata.wordpress.com 

Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata
Sessió número: 1314 - 
Data: 
Horari: 
Lloc: Espai Escola Pares i Mares
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  ORDRE DEL DIA

1.  Lectura i aprovació de l’acta anterior (si s’escau)
2. Benvinguda al nou membre de l’Ampa l’Anna Mª
3. Reunió d’extraescolars
4. Escola de pares i mares
5. Assamblea general

  ACORDS

2.  Benvinguda a l’Anna Mª que es farà càrrec de les extraescolars excepte d’esports que seguirà dedicant-se la Cristina.

3. Reunió d’extraescolars: 
 El monitor de l’any passat de música, l’Adrià, no podrà estar aquest any, així que es busca un nou monitor per fer 
aquesta activitat.
	 Escacs:	El	monitor	principal,	el	Pedro,	proposa	el	seu	fill	com	ajudant	a	la	classe,	ja	que	es	veu	una	mica	col•lapsat,	per	
tant s’ha de tenir en compte l’assegurança d’aquest noi ja que es menor d’edat.
 Les assegurances per Poliesportiu de l’Ajuntament estan contractades pel propi, i l’escola té una assegurança amb 
FAPAC específica d’accidents.

 Les extraescolars començaran el 30 de setembre i aquella setmana es deixaran portes obertes a les famílies perquè 
valorin si volen apuntar els seus fills, excepte anglès per massificació a les aules.
 El contracte dels monitors serà de voluntariat, i es podria parlar amb ells perque cobrin trimestralment.
4. Escola de pares i Mares:
 BTT: es faran tres nivells per poder fer sortides en bicicleta

a. Nivell fàcil
b. Nivell difícil
c. Nivell familiar

 Calendari d’activitats. 
 Dinar de Germanor o de benvinguda, paella a l’escola el 06-10-2013. Es queda que es vendran tiquets per la paella i 
els plats, coberts, pica-pica, amanides, etc., se’ls porta cadascú de casa.

 Dinamitzadors/Dinamitzadores, Delegats de classe de l’escola de pares i mares, es necessitaran almenys un/una per 
classe, al igual que ja es va començar a fer l’any passat. Es parla de poder-se reunir els pares per poder xerrar de qualsevol 
dubte, això ho organitzaria el delegat, i com a espai, utilitzar el racó per pares i mares que hi ha al menjador.

 Xerrades de l’Ajuntament dedicades a com poder educar millor els nostres fills i mes, adreçades als pares i mares de 
les tres escoles de Vilanova del Camí. Es podria fer fora de l’horari i de l’àmbit escolar. Es faria publicitat per mitjà de premsa 
escrita i ràdio.

 Concurs de logos de l’escola Marta Mata. Les bases ja estàn fetes, per tant difondre per arribar a tenir els màxim de 
participants.
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Meritxell, Cristina, Anna Mª, Roser, Enric, Maria, Jordi, Montse, Elisenda.
Ana, Imma
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 Teatre de Nadal. Obra encara per concretar.

 Excursions en família. Fer-ne una per estació de l’any començant per La Fou, en la qual ens acompanyaria una botà-
nica que ens explicaria com son les plantes de l’entorn. La de hivern i primavera encara estan per decidir.

5. Assemblea General

Es discuteix una mica els punts de l’ordre del dia.
Es necessita un membre del Consell Escolar i representant de l’Anoia. S’ofereix l’Enric, Vicepresident de l’Ampa Marta Marta i es 
fa la votació que surt unànime, queda en el càrrec en funcions a la espera de ratificar el càrrec en l’assemblea.

La secretària està absent i agafa el relleu l’Anna Mª, que aixeca la sessió i n’estén aquesta acta.

 Signatura       Signatura
      

 Ana Mª Martinez       Meritxell Humbert
 Secretària en funcions      La presidenta


