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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata
Sessió número: 1213-9
Data: 09/04/2013
Horari: 17.00 h
Lloc: Despatx de l’ampa
Hi assisteixen: Jordi, Enric, Mari, Cristina. Txell, Roser, Montse, Anna i Elisenda
No assisteixen : Imma.
 
 

 

Ordre de dia:

0. Aprovació acta anterior
1. Estatuts
2. Sant Jordi
3. Taller dia de la mare
4. Escola pares i mares
5. Finançament excursió
6. Tabalada
7. Menjador
8. Blog
9. Bàsquet pares i mares
10. Multiesport P5
11. Desfilada

ACORDS

0.  Aprovació de l’acta anterior sense esmenes

1.  Els Estatuts que es van presentar modificats però hi havia que fer alguna esmena. 
 Tenim tres mesos de plaç per arreglar-ho. S’aprofitarà per presentar la renovació parcial de la Junta.

2. Com l’any passat es posarà parada de llibres i roses a l’escola. Per tal de potenciar el comerç local, es parlarà amb 
les llibreries del poble.
Es farà campanya perquè la gent ho sàpiga, mitjançant el blog per exemple.
Es defineixen els equips i torns per tal de que sempre hi hagi gent per atendre la parada.

3.  Es proposa el dimarts 30 d’abril per fer un taller amb els nens, en motiu del dia de la mare. Preu del taller: 2 € 
(material) 

4. Des del taller de pares i mares es proposa fer una sortida el 18 de maig.
Es comenta que també estaria bé fer alguna xerrada amb algun expert, alguna sessió més de cinema, sortides culturals, 
etc.

5. L’Ampa va subvencionar la última sortida que l’escola va fer abans de setmana santa, Teatre Dansa + autocar 
Cantata de 4rt.

6. Diumenge es va fer una tabalada de protesta a Igualada. Va ser positva per que hi havia força gent, però poca 
participació de la nostra escola, el repte, és intentar mobilitzar a més gent la propera mobilització.

7. Hi ha diferents propostes per ajudar el menjador que ja van per bon camí : portes obertes per els pares ( els pa-
res que volguéssin podrien dinar un dia a l’escola i tastar el menú. Serien places limitades per dia i durant un període de 
temps), servei de picnic els dies d’excursió, allargar el casal d’estiu fins després del dinar (hi ha pares que sol•liciten),..

8. Es fan propostes per activar més el blog, com un espai per que els pares comparteixen receptes de cuina o on 
informar de tallers, cursos i seminaris interessants.
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9. Des de l’Escola Pia s’ha proposat de fer una lliga de pares i mares, ja s’ha passat aquesta informació a l’equip de 
mares de l’escola per que s’hi coordinin.

10. El 20 d’abril s’ha organitzat una trobada amistosa amb l’escola Joan Maragall, pel grup de multiesport de P4 – P5, 
faran un partit de futbol, per començar-se a preparar la trobada de final de curs.

11. L’Ampa del Marta Mata s’ha ofert per organitzar la panera de la Desfilada d’aquest any amb l’objectiu de recaptar 
fons per mantenir la viabilitat  del menjador, que passa un moment complicat degut al nou canvi legislatiu en concepte 
d’IVA, que ha encarit molt el servei. Per aquest motiu, es proposarà també a les altres escoles del municipi si hi volen 
participar. Finalment no s’hi adhereixen i ho farà només Marta Mata.

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

Signatura        Signatura
La Secretària        La presidenta     
     
Elisenda Mora        Meritxell Humbert
 


