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Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 3 de maig 2017 

 

Assistents: Josep Orteu, Laia Llistuella, Cristina Mera, Saida Roldan, Albert Gómez, Llúcia Pons, 

Montse Mancera, Maribel Garcia, Sandra Perarnau, Raúl Blanco, Montse Guardia, Francesc 

Humet, Maika López, Mireya Blanca, Oriol Rubio. 

Administrativa: Montserrat Camps 

Inici reunió: 7:50 pm 

 

Ordre del dia 

 

1. Situació econòmica: 

 

Saldo en el Banc de Sabadell: 7847,57€ 

 

2.Comissions: 

 

2.1 Comissió festes 

 

-Valoració esmorzar solidari ( 2 de maig ): 

Des dels membres de la junta i altres integrants de l’ampa, organitzadors de l’esmorzar solidari i 

presents a l’esmorzar, es va tenir una sensació una mica caòtica. La causa va ser el fet que no es 

coneixia molt bé quin era el funcionament d’altres anys. Arrel d’això s’ha decidit que a partir 

d’ara es farà una fitxa de cada esdeveniment que organitzi l’associació per tal que en els 

successius cursos hi hagi un millor desenvolupament de l’esdeveniment. 

Aquest curs l’esmorzar es va fer més d’hora i els mestres van quedar molt contents. 

El cost total ha estat de 150€. Es va comprar xocolata, pa, pa sense traces per tots els nens i 

nenes amb alguna al·lèrgia (2,75 € la barra) Va sobrar molt pa i es va donar a “el Xiprer” 

Sobre les quantitats que es van posar al paper  informatiu sobre l’esmorzar dirigit als pares es 

posava la quantitat d’1 € a pagar pels nens de P3,P4 i P5 i de 3€ als de primària, l’Ampa ha 

decidit en aquesta reunió que de cara al proper curs s’eliminin les diferències de pagament i que 

totes les edats paguin el mateix. 

-La festa final de curs es celebrarà el 10 de juny a la tarda, data que coincidirà amb la fira 

d’entitats que es farà al poble de La Roca. 

La comissió exposa dues propostes de diferents empreses. 

De les dues presentades, es vota per unanimitat la proposta de l’empresa “LleureACatalunya” 

que amb un pressupost de 1644,00€ proporcionarà  les atraccions següents amb el monitoratge 

inclòs: 

Pista americana; futbolí humà; taller de tattoos; taller de xapes; Inflable de l’oest (més petit); 

Inflable destroyer; 5 jocs gegants; llit elàstic; photomaton i 1/2 hora festa de l’espuma. 

El pagament es farà fent una entrega avançada corresponent al 40€ del total i la resta es farà 

després de la festa. Com a condició de l’empresa en el cas de que plogui, si no s’ha carregat el 

material, el preu serà 0€, si ja l’han carregat, es cobrarà el 50%. 
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Com activitats específiques pels alumnes de 6è, està previst que vingui un grup d’animació i 

entregar les orles entre d’altres. 

S’avisarà a l’escola per poder comptar amb el servei de neteja. 

Es debat a la reunió el fet de si els assistents a la festa han de pagar una petita quantitat tenint 

en compte si són socis o no de l’Ampa. Hi ha una proposta de que les famílies que no són sòcies 

paguin un euro, mentre que les sòcies no paguin res. Es posa a votació: dels 15 presents, 10 hi 

estan a favor. Es plantegen altres opcions, finalment es posposa la decisió final per decidir-ho a 

la següent reunió. 

-Corpus: es farà el 18 de juny, L’Ampa col·laborarà un cop més en les catifes, en l’espai de 

davant de l’església. Es farà un petit esmorzar a partir de les 8 del matí. Pel dinar de germanor, 

cadascú portarà el menjar. Es demanarà a l’Ajuntament l’espai del pati del pavelló vell o bé el de 

la plaça del costat de l’església, així mateix , 15 taules i 75 cadires. Podran participar tots els nens 

i les nenes de l’escola. 

 

2.2. Comissió roba: 

 

-L’Ampa té un estoc de 120 peces de roba esportiva valorades en uns 1200€. Es farà un “outlet “ 

de totes les existències: 

Pantalons llargs xandall: 5€ 

Dessuadora xandall: 5€ 

Pantalons curts: 3€ 

Samarretes de màniga llarga i màniga curta: 3€ 

Bates:3€ 

Es preveu fer en breu un cartell i posar la roba a la venda. 

-La roba de la nova temprada consistirà en una dessuadora amb caputxa d’un nou color taronja 

i de color blau a l’interior. Com un altre canvi es posarà el nom de “Mogent La Roca” en un 

quadrat a la roba de nova temporada, els petits canvis s’han fet amb el previ permís de la 

directora de l’escola. 

Es demanarà a l’empresa proveïdora Colex un pressupost per fer també un buf i una gorra. 

S’intentarà negociar amb ells que les quantitats servides siguin segons les nostres necessitats en 

comptes dels mínims que ells demanen per peça i talla. 

 

2.3. Comissió llibres: 

 

El procés de la distribució de llibres entre els socis/es que organitza l’Ampa començarà la 

setmana segona de maig preveien que el període de compra dels llibres a través de la pàgina 

web Llibrestext.com s’obrirà entre finals de maig i principis de juny i tindrà ’una durada entre 2 i 

tres setmanes. 

El 15% que la distribuïdora de llibres fa a l’Ampa com a associació es proposa i vota per 

unanimitat, 11 vots de 11 assistents, que s’apliqui a la família. 

El pagament dels llibres es farà abans que la compra de roba per tal no es solapi el pagament 

de la quota del curs 2017/18 entre els dos processos. 
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2.4. Comissió menjador: 

 

L’Ampa s’ha presentat al concurs de reciclatge. 

Components de la comissió de menjador i alguns components de la Junta mantenen el seu 

control del funcionament del servei integral del menjador a través de la comunicació amb 

l’empresa que el gestiona i quedant-se a dinar de tant en tant per comprovar la qualitat de la 

cocció i qualitat del menjar, així com el comportament dels alumnes durant els àpats. 

Es dóna per satisfactori el tema del cuinat i qualitat del menjar, però es detecten mals hàbits  

per part d’alguns alumnes en el seu comportament, falta de respecte als monitors. L’empresa ha 

fet alguns canvis de distribució de monitors per tal de millorar aquest fet. Així mateix l’Ampa 

considera que hi ha una massificació de nens/nenes a l’espai del menjador. 

També s’ha detectat que hi ha han queixes per part d’alguns pares i mares sobre el canvi del 

tipus de menjar. Aquestes s’han exposat en els espais de conversa amb la directora de l’escola: 

“El cafè amb la Montse”. Es troba a faltar que aquestes queixes es comuniquin també a través 

del correu electrònic que té l’Ampa amb aquesta finalitat: tot i que fa temps que ja es va 

demanar de fer-ho als pares i mares interessats.  

A la reunió s’acorda afirmativament, de cara a final de curs, enviar una enquesta a l’escola per 

valorar el servei de menjador. 

Es preveu  fer una reunió sobre els temes de menjador d’aquí dos divendres 

 

2.5. Comissió comunicació i web: 

 

Es promocionarà que els correus de les famílies arribin a través del web de l’Ampa. 

 

3. Activitats: 

 

-L’activitat d’Spiribol que no s’ha fet el 3 de maig com estava previst s’aplaçarà per fer-la el 

divendres 5 de maig. 

-L’activitat del “dia de bricolatge” a l’escola es programarà per a inicis del curs vinent 2017/18. 

 

 

 

La reunió s'acaba a les 09:30 PM. 

 

 

EL PRESIDENT                       LA SECRETÀRIA  
 

 

 

 

            

            

  


