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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata
Sessió número:  1213-4
Data: 29-10-12
Horari: 19.00 
Lloc:: Oficina de l’Ampa
Hi assisteixen: Mari, Roser,Txell, Elisenda, David, Montse i Imma
No assisteixen: Cristina, Enric

Ordre de dia:
1.BENVINGUDA NOU MEMBRE: DAVID PIQUÉ
2. LOTERIA
3. ESTATUTS
4. AGENDA AJUNTAMENT DESEMBRE
5. FESTA MENJADOR
6. CONCURS NADAL
7. CARNAVAL
8. TALLER “BOLES DE NADAL”
9. SORTIDA TIÓ

ACORDS

1.Benvinguda nou membre de la junta de l’AMPA : Incorporació del David Piqué, juntament amb la Cristina, coordinarà la 
comissió d’extraescolars.

2. Loteria: S’anuncia que a partir del 5 de novembre, aproximadament, ja tindrem a la disposició de qui ho desitgi, la nostra 
loteria de Nadal. Ens posarem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos quan podeu comprar-la. Juguem el número 
4.014. Es reservaran 1400 € en total. Animeu-vos i que tingueu molta sort!!
Els alumnes de 6é faran el sorteig de la panera.
Els hi prepararem els números per tal que el puguin vendre.

3. Estatuts: Des de l’AMPA estem modificant els estatuts, segons llibre tercer del codi civil de Catalunya, una vegada fets i 
aprovats és publicarà a l’acta. 

4. Agenda ajuntament desembre: 
12 desembre: Taller de boles de Nadal - Preu: 2 € - Lloc: Menjador de l’Escola
16 desembre: sortida “En busca del Tió” a la Llacuna
20 desembre: entrega de premis concurs de Nadal: poesia + dibuix
20 desembre: Cantata de pares

5. Festa menjador:
Hi ha 110 nens per la festa de la castanyada del menjador. Es comprarà el material necessari.

6. Concurs Nadal: 
Com cada any l’AMPA   organitza el concurs de postals i dibuixos de Nadal, estarà obert per els alumnes de cada comunitat, 
es farà el dia 20 de desembre.

7. Carnaval:
Es parla del tema carnaval i es proposa passar una circular, per escollir entre les següents disfresses: egipci-faraons, hippie o 
tribu-zulú.

8. Taller “Boles de Nadal”: 
La Montse Prieto s’ofereix per portar el taller que tindrà lloc el dia 12 de desembre.

9.Sortida Tió: 
Sortida familiar el 16 desembre per anar a buscar el Tió a la Llacuna, l’objectiu fer viure als nens/es l’element del Tió de manera 
vivencial.

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


