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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata
Sessió número:  1213-8
Data: 20-02-13
Horari: 16.30 h
Lloc: Oficina Ampa Escola Marta Mata
Hi assisteixen: Mari, Roser,Txell, Enric, Montse, Jordi, Anna, Elisenda, Cristina i Imma   
 
Ordre de dia:

1. AVALUACIÓ CARNESTOLTES
2.  MENJADOR
3.  PLA AUTOPROTECCIÓ
4. DELEGACIÓ TERRITORIAL FAPAC
5. XANDALS
6. SANT JORDI
7. PORTES OBERTES

ACORDS

1. Avaluació carnestoltes 

Aquest any el premi ha sigut de 200 €, guanyats al carnestoltes d’Igualada. La valoració global és molt bona i positiva, molta 
participació en tots els aspectes, tant en l’ajuda de la carrossa com participants. 
Per l’any vinent hi ha noves propostes: màscares acompanyades de la disfressa, camió més gran.. Des de la comissió de festes 
es fa la memòria del carnaval i s’agraeix la participació a les famílies.

2. Menjador

A les  factures de menjador, hi ha un augment en concepte d’IVA, des de l’AMPA vetllem per trobar solucions.

3. Pla autoprotecció

L’ajuntament informa que s’elaborarà un pla d’autoprotecció, bàsicament per portar a terme el confinament i evacuació, del 
centre polivalent Can Papasseit, quan l’entitat demani utilitzar-lo. Desde l’ajuntament es demana tres persones responsables 
de l’entitat, que seran, la Tresorera, la Presidenta i la Secretària.

4. Delegació territorial FAPAC

Meritxell Humbert serà la nova delegada de FAPAC a l’Anoia.

5. Xandalls

Es fa un petit balanç de les vendes

6.-Sant Jordi

Organitzem Sant Jordi es demanaran, potser, els llibres a una llibreria de Vilanova. 

7.-Portes Obertes

El pròxim 9 de març  jornada de portes obertes, per als nous alumnes que vulguin entrar el pròxim curs. S’organitza l’acte i es 
prepara el tríptic de l’escola igual que ja es va fer el curs passat.

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

Signatura        Signatura

La Secretària        La presidenta    
 


