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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata
Sessió número:  1213-5
Data: 19-11-12
Horari: 19.00 
Lloc:: Menjador de l’Escola
Hi assisteixen: Mari, Roser,Txell, Enric, Montse i Imma
No assisteixen: Cristina, Elisenda, Anna, David

Ordre de dia:

1.ESTATUTS
2. BUSTIA AMPA
3. ACTIVITATS NADAL
4.RECOLLIDA D’ALIMENTS
5.CANTATA DE NADAL

ACORDS

1.Estatuts : Es revisen els estatuts adaptats segons llei 4/2008, llibre tercer del codi civil de Catalunya, per poder fer els tràmits 
corresponents.

2. Bústia AMPA: Es decideix comprar una bústia i penjar-la a la porta de la mateixa oficina de l’AMPA.
L’objectiu és fer suggeriments, retorn de circulars signades i analitzar noves necessitats i demandes que van sorgint dins la 
vida escolar.
Es penjarà a la porta de l’Ampa. Comuniquem a direcció.

3.Activitats Nadal: Aquest any farem un taller de boles de Nadal. 
El taller serà el proper 12 de desembre de 16.30 fins a les 18.00 i ho portarà la Montse Prieto.
Tindrà un cost de 2 € per nen.

4.Recollida d’aliments: Un any més, l’Ampa vol participar en la campanya de recollida d’aliments de “IGUALADA X IGUALADA” 
El punt de recollida es farà al vestíbul de l’escola, fins el  21 de desembre.

5.Cantata de Nadal: L’AMPA continuarà col.laborant  amb la cantata  de pares i mares, desprès ho celebrarem amb turrons i 
cava. L’acte tindrà lloc el proper 20 de desembre a les 15.00.
Aquella tarda també es farà entrega dels premis del concurs de poesia i dibuix.
Preparem circular per al concurs.

6. Xandalls i bates: S’ha de fer nova comanda de fulars, i de bates talla 14.

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

Signatura        Signatura

La Secretària        La presidenta     
 
    
Imma Àlvarez                                Meritxell Humbert


