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 Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata 

Sessió número: 01 
Data: 19-09-2014 

Horari: 17.30 h 
Hi assisteixen: Mari,Montse,Enric,Elena,Roser,Ana Mº,Cris,Anna i Imma 

Excusa la seva absència:Jordi 

 

Ordre del dia: 

1.BENVINGUDA DELS MEMBRES DE LA JUNTA AL NOU CURS ESCOLAR 

2.REPÀS GENERAL AL CURS 2013-14 (VALORACIÓ) 

 -MENJADOR 

 -EXTRAESCOLARS 

 -FESTES I TRADICIONS 

 -CARNET SOCI 

 -MANTENIMENT BLOCS I FACEBOOK 

3.REUNIÓ EXTRAESCOLARS CURS 2014-15 

4.DINAR DE BENVINGUDA EMP 

5.SUGGERIMENTS,PRECS I PREGUNTES 

 

Acords 

1. Benvinguda dels membres de la Junta al nou curs escolar:  

-La Junta fa la seva presentació i donem la benvinguda als nous membres de l’AMPA: Josep,pare de primer, Vanessa i 

Vero, mares de P3. 

 

2. Repàs general al curs 2013-14 (valoració) 

La valoració del curs 2013-14 ha sigut altament positiva,la Junta continuarà vetllant per donar un servei de qualitat als 

seus socis i millorar en alguns aspectes. 

 

- Menjador:  

-L’empresa Aliment Art continuarà amb la seva gestió. El president de la Junta,l’Enric, mantindrà una reunió amb el  

director de l’empresa per veure la dinàmica per aquest nou curs 2014-15. 

-La comissió del menjador,  gruix de l’AMPA,vetllarà per la qualitat, quantitat i servei al menjador. 

-Tornarem a fer un calendari de menjador perquè un membre de la Junta faci el control del servei. 

-Cada trimestre es farà una trobada de la gestió del menjador i la tressorería. 

 

- Extraescolars:  

-Destaquem molt el tema de ser curosos amb el material i l’espai de l’escola, amb la dinàmica del monitor que porti 

l’extraescolar. 

-La comissió d’extraescolars farà un control per respectar els mínim de persones per poder fer les activitats 

proposades,així vetllarà pel servei i el protocol de control sobre els alumnes. 

- Diferenciar entre dos tipus d’activitats: les esportives( portades per la Cris membre de la comissió ) i la no 

esportives(Ana Mª membre de la comissió) 

 

- Festes i tradicions:  
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La Junta continuarà amb la col·laboració a les festes de l’escola: 

-Festa de benvinguda als nous pares de la comunitat a l’escola 

-Xocolatada 

-Castanyada 

-Sta. Cecília 

-Nadal 

-Carnestoltes 

-Sant Jordi  

-Festa final de curs 

 

- Carnet soci:  

-S’han de revalidar acords amb comerços per descomptes dels carnets 

-Parlarem amb el president ACI 

 

- Manteniment blocs i facebook:  

-S’ha de potenciar continguts i fer un manteniment més actualitzat, buscarem algú que es pugui fer càrrec. 

 

3.Reunió extraescolars curs 2014-15: 

-El proper dia 22 de setembre a les 19:00 h, es convoquen als monitors de les extraescolars per fer una  presentació i 

funcionament de les activitats proposades als pares i mares de l’escola. 

  

4. Dinar de benvinguda EMP:  

-En col·laboració amb l’escola de mares i pares (EMP) s’organitzarà un dinar de benvinguda  per tots els pares de 

l’escola. 

 

5.Suggeriments, precs i preguntes:  

Sense més temes a tractar, la reunió conclou a les 19.30 h 

 

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

         

La Secretària        El President   

       

Imma Àlvarez Àguila                               Enric  Molner Closas 

 

 

       Vilanova del Camí, 19 de setembre de 2014 


