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Acta de l’assemblea celebrada el dia 9 d’octubre de 2019  
 

 

Assistents: 

Josep Orteu, Laia Llistuella, Cristina Mera, Esther Hernández, Sandra Perarnau, Jéssica Guzmán, Marta 

Gómez, Laura Sanchez, Mª Jesús Berge, Mercedes Navales, Montse Xufré. 

 

Inici reunió:  

15:10 h 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Estat actual de comptes: 

Saldo al Banc de Sabadell a data de la reunió: 29.496€. 

S’ha pagat alguna despesa endarrerida però, tal com es va comentar a la reunió anterior, hi ha molts diners 

per subvencions enrederides, quotes ampa acabades d’entrar.  

 

2. Encetem procés de convocatòria d'eleccions i renovació de junta 

Demà s’enviarà la convocatòria d’eleccions que estarà oberta durant 15 dies per a totes aquelles persones 

que vulguin presentar candidatura. Esperem realitzar votació en la propera assemblea (junt amb el balanç 

de comptes del curs passat i el pressupost i activitats pel nou curs). 

 

3. Espai comissions. Comentaris i valoracions dels projectes de cada comissió. 

Biblioteca: 

Avui la Llúcia no ha pogut venir però ens ha informat que la comissió de biblioteca ara està parada per 

reorganització d'espais a l'escola. Ens avisaran quan haguem de reemprendre la feina. 

Menjador: 

Hem rebut una queixa d’una mare perquè l’única manera de pagar els tiquets d’esporàdics és presencial de 

9 a 9:30 h del matí.  

Cal consultar a Ecomenja les condicions per a comprar i gastar els tiquets de menú esporàdic. Hem vist que 

hi ha canvi de criteri en diferents persones de si es pot comprar més d’un ticket i consumir-lo màxim en un 

mes o tot el curs. 
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Arrel de la desmotivació de la comissió menjador es planteja quines són les tasques que realment val la 

pena que es facin des de la comissió. Amb tot el seguiment del curs passat no es creu necessari fer tastets 

sorpresa per part de la comissió, menys tenint en compte que aquest curs es volien reprendre els tastets de 

pares.  

Rebem bones crítiques dels tastets de reunió de principi de curs, en general va agradar molt poder provar 

els plats “conflictius”. 

Pati i hort: 

Aquest proper divendres es reunirà la comissió junt amb l’equip directiu i alguna mestra per veure com 

reactivem el projecte per poder avançar. Tenim el mateix problema de sempre: els 3 actors 

(icf-ajuntament-escola). 

Hem demanant prorroga per la subvenció del curs passat, no tenim resolució. 

Les famílies proposen fer visible el problema de cara enfora i presionar, enviant queixes al departament, 

per veure si pot apretar a l’ajuntament.  

Des de l’escola contactaran amb els avis que va proposar l’Alba de P5 per fer seguiment del que es planta. 

Festes: 

- CASTANYADA: Demanarem voluntaris per coure castanyes a casa per la festa del matí i voluntaris 

per repartir panellets i castanyes a l’esmorzar de l’escola. 

 

- QUINA: Estem pendents del permís del centre cultural. Possibilitat de fer-ho al gimnàs? Es valora 

aquesta opció. 

Bricolatge: 

Properament hauríem de fer una jornada de bricolatge dins l’escola per fer reparacions i manteniment. 

Extaescolars: 

Aquest mes han començat ja totes les extraescolars. Algun grup no ha sortit per falta d’inscripcions. 

Ens comenten que hi ha molta gent descontenta amb dansa de l’any passat. Potser això ha fet que no surti 

aquesta any. Demanen potser una manera de tenir contacte amb monitors del migdia. 

 

4. Torn obert de paraula (...) 

Es planteja el tema de si fer o no loteria enguany i quin tipus. 

En una primera votació es decideix fer loteria. Vots a favor = 9; En contra = 1; Abstenció = 1. 

Fer loteria nacional és molt fàcil i amb La Grossa és complica quan es tracta d’entitats. 
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Si es fes La Grossa, no es veu clar fer números diferents per cada participació ja que en seran molts degut a 

la poca quantitat de sèries que té aquesta loteria.  

En el debat, sorgeix la proposta de fer i vendre les dues, resultant positiva la votació. Vots a favor =  4; En 

contra = 2; Abstencions = 5 

Per altra banda, sorgeix la possibilitat de vendre tickets a l’AMPA enlloc de repartir talonaris. No es descarta 

però s’ha de valorar. 

Tot i així, un cop conclòs el debat sembla que ja no està tant clar si fer o no loteria de cap tipus i és per això 

que es refà la votació. El resultat continua sent positiu tot i que hi ha diferència respecte la primera votació. 

A favor de fer loteria = 5; En contra = 4; Abstencions = 2. 

Així doncs, preguntarem a l’estanc de La Roca quants números de la grossa hauríem de posar a cada 

papereta i acabarem de decidir si obtem per fer les dues loteries o només la nacional. 

 

 

La reunió s'acaba a les 16:30 h. 

 

 

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 
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