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Acta de la reunió de l’AMPA de l’escola Marta Mata 
Sessió número: 1213-3
Data: 10-10-2012
Horari: 19.00 h
Lloc: Oficina de l’Ampa
Hi assisteixen: Mari,Txell, Elisenda, Enric, Montse, Roser i Imma
No assiteixen: Cristina, Anna

Ordre de dia:

Ordre de dia:
1.EXPOSICIÓ RESUM REUNIÓ EVA
2. FESTA CASTANYADA
3. BUTLLETÍ AMPA
4. ASSEMBLEA 

Acords

1.Exposició resum reunió amb Direcció: Es demana fer recollida de diners pel viatge de 6è. Es proposa fer una 
cistella de Nadal, des de l’AMPA es faran els tiquets perquè els alumnes de 6è puguin vendre els números i els 
beneficis siguin per a ells. Referent al cost de la cistella de Nadal, la junta acorda que un 50% serà financiada pels 
alumnes i l’altra 50% serà aportat per part de l’AMPA.
La junta acorda continuar amb l’aportació econòmica per sufragar el cost d’una excursió a l’any. 
Es parla de la proposta de visites guiades a la cuina de l’escola Marta Mata, pels pares de les altres escoles que 
vulguin anar.
Les propostes relacionades amb les festes es demanaran amb un mínim d’un mes d’antelació perquè aquestes 
puguin passar pel claustre de l’escola. 
L’agenda municipal serà conjunta amb l’escola.

2. Festa castanyada: Es farà el pròxim 31 d’octubre. Tenim dues castanyeres. Tot està controlat ( castanyes, fruits 
secs, moniatos, personal que vol participar..,) Una família s’ofereix per fer-nos el codonyat.

3. Butlletí AMPA: Des del Google Apps es poden fer totes les comunicacions de l’AMPA. S’acorda aprofitar aquest 
recurs

4. Assemblea: L’Assemblea general al tancament del curs, i no de l’any, serà el pròxim 15 d’octubre a les 19.00h  
al menjador de l’escola, cal ser-hi mitja hora abans. A la reunió  d’avui comentem els punts a tractar en aquesta 
assemblea.

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

Signatura        Signatura
La Secretària        La presidenta  

       
Imma Àlvarez                                Meritxell Humbert


