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Acta de la reunió de l’AMPA de l’escola Marta Mata 
Sessió número: 1213-1
Data: 31-08-2012
Horari: 19.30 h
Lloc: Davant l’escola
Hi assisteixen: Anna, Mari, Cristina. Txell, Yolanda, Roser, Montse i Elisenda
No assisteixen : Imma 

Ordre de dia:

0. EXPLICACIÓ YOLANDA
1. PROPOSTA EXTRAESCOLARS
2. CARNET AMPA - LLISTAT D’ADHESIONS
3. REPÀS RÀPID CALENDARI
3. FESTA DE BENVINGUDA
4. CASTANYADA 
5. CINEMA
6. REPARTIMENT HORARI ATENCIÓ AMPA X VENDA DE XANDALLS DELS DIES  6 - 7- 12 - 13 - 14 - 15 DE SETEMBRE
7. HORARI AMPA ATENCIÓ A LES FAMÍLIES CURS 2012 - 2013
8. REPARTIMENT DE CÀRRECS
9. TRESORERIA
10. REUNIÓ FAMÍLIES
11. CIRCULARS FAMÍLIES
12. BLOG - ACTES
13. PREUS XANDALLS ( MATERIAL OUTLET)
14. DELEGATS DE CLASSE
15. PRECS I PREGUNTES

Acords

0.Yolanda ens comunica que s’agafarà un any sabàtic, per motius personals. 
Ens explica la última reunió que va tenir amb Eva, en la que es va comprometre a promoure l’Escola de Pares i Mares, com 
a punt de trobada (banc del temps, hora de cafè, préstec de llibres,...)Aquesta Escola de Pares ha d’estar unida a l’Ampa, a 
l’escola i a la comissió de pares i mares de 6è. Yolanda no podrà fer-ho i ho ofereix per si algú se’n pot fer càrrec. De moment 
la informació la passarà a la Meritxell.
La Joana també va comunicar a la Meritxell, al mes de juliol, que deixava la Junta de l’Ampa.

1.Extraescolars : Cristina ens mostra el calendari que té esbossat i acordem preus i activitats. Algunes activitats, l’any passat 
sortien deficitàries i cal vigilar-ho. Mari proposa donar d’entrada les dates en les que es passarà el cobrament i que siguin parts 
iguals. S’acorda: 1 d’octubre, 20 de desembre i 20 de març.
Cristina ens passarà els fulls d’extraescolars per mail, per tenir-ho preparat el dia de la reunió amb els pares (06 de setembre).
Aquest any, a més d’Anglès, escacs,...també s’oferirà ludoteca (infantil), reforç escolar, i expressió corporal (primària).
Com a monitora, per a la matinal i jocs lúdics, comentem proposar-li primer a la Joana. Si ella no accepta caldrà cercar algú, ja 
sigui mare de l’escola amb la titulació requerida, o a través de l’Endinsa’t.
Referent al bàsquet. Moltes mares comenten que volen a la Cristina, però no sabem si la podrem tenir, ja que aquesta persona 
l’envia l’Ajuntament. Nosaltres podem reclamar-la, però també cal saber el que vol la monitora Cristina.
La Cristina comenta que les extraescolars donen molta feina per fer-ho una persona sola. La monitora Cristina també podria 
ajudar i fer les tasques de coordinador de les activitats esportives.
De totes maneres, ens cal gent. Han marxat dues persones i hi ha molta feina.
Cal oferir-ho als pares. S’aprofitarà la reunió del dia 06 de setembre.
La Junta de l’Ampa convocarà reunió el dia 19 de setembre a les 18h per parlar de les extraescolars, amb la participació de tots 
els monitors disponibles. L’últim dia per apuntar-se a les activitats serà el 21 de setembre.
Aquell dia, també s’aprofitarà per fer una presentació de la Junta i les tasques realitzades.
S’acorda que totes les activitats realitzades per no socis tindran un increment del 15%.

2. Carnet de l’Ampa. S’acorda fer un carnet familiar, no individual. Amb l’excepció d’aquelles famílies que només paguen quo-
ta d’un sol fill, que es farà nominal per a la persona que ha pagat l’Ampa.
Aquest carnet caldrà presentar-lo sempre que es vulgui comprar o pagar alguna cosa a l’Ampa. A més, podran usar-la per tenir 
descomptes a determinats comerços de Vilanova. El llistat de comerços adherits es donarà a les famílies i a més es posarà al 
blog.

3 i 4. Meritxell comenta que haurem d’estar alerta del calendari i les festes proposades. Aquest any l’escola farà molt ús del 
Google apps i les activitats hi figuraran.
Montse comenta que s’ha quedat sola a la comissió de festes i que necessitarà ajuda, o algú nou que s’afegeixi. 
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5. Cinema. S’acorda fer una al trimestre (dilluns o divendres). Es parlarà amb el Javi per saber si podem comptar amb ell. A més 
comentem, vista l’experiència passada, posar un monitoratge (2 o 3 persones).

6. Roba. Per vendre les bates, xandalls,etc farem horari més ampli al despatx de l’Ampa i s’han establert uns equips:
 dia 7/09 : de 18h a 20h : Txell, Mari i Montse
 dia 12/09 : de 16:30h a 18h : Roser, Txell i Elisenda
 dia 13/09 : de 16:30h a 18h : Roser, Mari i Elisenda
 dia 14/09 : de 16:30h a 18h : Roser, Cristina i Mari
Anna queda pendent de com es trobarà i Montse també depèn d’una gestió externa.
Roser ens ensenya la llibreta on cal anotar tot el que es ven per tal de tenir un control d’estocatge. La llista de preus també 
estarà penjada, tant els preus de outlet com els de la roba nova. El que puja de preu és la bata, però la qualitat és molt diferent.

7. L’horari de l’Ampa durant el curs es manté: dilluns de 9h a 9:30h, i divendres de 16:30h a 18h.

8. Càrrecs. Falta una persona al Consell Escolar. Aquest algú ha de ser el representant dels pares a les reunions de Consell, que 
són unes 2 o 3 anuals. En un primer moment no es presenten voluntaris, amb el que Meritxell diu que si ningú si anima, hi 
anirà ella de moment.

10. Assemblea : la Junta de l’Ampa hauria d’informar de tot el que es parla a les reunions i dels acords presos. Per una banda, 
per millorar la informació, i per altra, per que també puguin opinar .
L’acta, un cop aprovada, es penjarà al blog.
Es proposa fer l’Assemblea general al tancament del curs i no de l’any. Valorem la practicitat de fer-ho així des dels punts de 
vista de tresoreria, explicació d’activitats, extraescolars, etc.

14. Delegats de curs : és una cosa que demana l’escola. Un delegat-pare de cada curs que representi i expressi les opinions de 
la classe. Creiem que aquesta funció ja es fa amb l’Ampa i que tots els pares hi estan convidats a ser-hi i participar-hi. 

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

Signatura        Signatura
La Secretària        La presidenta     
     
Elisenda Mora                       Meritxell Humbert


