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Acta de la reunió de l’AMPA de l’escola Marta Mata 
Sessió número: 1213-2
Data: 24- 9 -2012
Horari: 19.15 h
Lloc: Oficina de l’Ampa
Hi assisteixen: Mari, Cristina, Txell, Elisenda, Enric, Montse i Imma
No assiteixen: Roser, Anna

Ordre de dia:

1. BENVINGUDA NOU MEMBRE: ENRIC MOLNER
2. VALORACIÓ REUNIÓ DE PARES I MARES
3. FESTA DE BENVINGUDA
4. CASTANYADA 
5. CINEMA
6. EXTRAESCOLARS
7. ASSEMBLEA
8. FESTA SANTA CECÍLIA
9. PRIMERA SORTIDA FAMÍLIA

Acords

1.Benvinguda nou membre de la junta de l’AMPA : Incorporació de l’Enric Molner, juntament amb la Montse Prieto, 
coordinarà la comissió de festes.
2. Valoració reunió de pares i mares: La valoració de la reunió que va tenir lloc el passat 18 de setembre, ha estat 
altament positiva, agraïm la col•laboració dels pares.
3. Festa de benvinguda: El pròxim dia 28 de setembre , hi ha una festa de benvinguda a l’escola,per als nous mem-
bres de la comunitat educativa i alumnes, l’AMPA convida a esmorzar coca i xocolata.
4. Castanyada:Tindrà lloc el dia 31 d’octubre, tenim castanyera, l’AMPA comprarà les castanyes i a traves del blog 
es demana la participació dels pares per preparar paperines i coure les castanyes, les persones interessades, es 
podran apuntar a una graella que es penjaran a les portes de l’escola.
Proposem nou format afegint com a opcions: castanyes, moniatos i codonyat
Guarnirem les taules amb cistelles de vimet, mantels de farcell i fulles de tardor (que recolliran els petits de l’escola)
5. Cinema: Hi ha previsió per el pròxim dimecres 12 de desembre.
6.Extraescolars: Per falta de grup, hi ha modificacions. S’anul•laran les activitats següents: dibuix i teatre, taijitsu 
per a grans i la coral per infantil, informàtica està pendent i la passaríem a dilluns. No obstant aquestes modifica-
cions quedaran penjades al blog. La noia de reforç només farà una hora a la setmana.
Pel tema extraescolars s’arriba al acord de fer un dia de portes obertes, donant l’oportunitat de provar-les, això es 
farà la primera setmana d’octubre, les persones interessades es podran apuntar a la graella que la junta penjarà 
a la porta de l’oficina de l’AMPA.
En les extraescolars per pares i mares també hi haurà una petita modificació, la tonificació es farà a partir del 3 
d’octubre de 18.00 a 19.00, al gimnàs de l’escola. L’anglès de moment no es farà per falta de grup, però no queda 
tancat, s’hi algú està interessat que ho faci arribar a la junta.
7. Assemblea: L’Assemblea general al tancament del curs, i no de l’any es farà el pròxim 15 d’octubre a les 19.00h 
8.Festa Santa Cecília: L’AMPA pagarà esmorzar.
9.Primera sortida: La primera sortida familiar, tindrà lloc el dia 28 d’octubre a “Els Esgavellats”. La sortida l’organitza 
l’Escola de Pares i Mares.

La secretaria aixeca la sessió, i n’estén aquesta acta.
Signatura        Signatura
La Secretària        La presidenta     
     
Imma Àlvarez                                Meritxell Humbert


