
Avui, dia 22 d'agost del 2017 a les 18h ens reunim en una sessió ordinària la Cristina Viedma, 

Alba Coll, Ingrid Fernández, Mari Carmen Hernández i Jennifer Trujillo per parlar dels següents 

temes: 

 

1. Reorganització de la Junta 

2. Preparació curs 2017/2018 

3. Disponibilitat de la Junta 

4. Consell Escolar 

5. Venda de llibres 

6. Socis 

7. Sorteig Auditori 

8. Repartiment de tasques relacionades amb la informació als socis 

9. Sala de l'Ampa 

10. Samarretes  

 

 

1. Reorganització de la Junta 

 

Degut a temes de disponibilitat la Cristina Viedma, fins ara Presidenta de la Junta, passarà a 

ser la Tresorera; l'Anna Comas passa de Secretària a Presidenta i la Jennifer Trujillo de 

Tresorera a Secretària. 

 

I com a vocals hi són: Alba Coll, Ingrid Fernández, Noelia Vivas, Eva López i Mª Carmen 

Hernández. 

 

La Junta es divideix en diferents comissions: 

 

 Comissió d'extraescolars formada per l'Eva, Anna i Ingrid. 

 Comissió de llibres formada per l'Alba, Noelia, Mª Carmen, Cristina i  Jennifer. 

 Comissió de comptes formada per la Cristina, Noelia i Jennifer. 

 Comissió de festes formada per la Ingrid, Alba, Cristina i Eva. 

 

De les actes de les reunions s'encarreguen tant l'Alba com la Jennifer i dels temes relacionats 

amb l'Ajuntament la Ingrid. 

 

 

2. Preparació curs 2017/2018 

 

La Cristina proposa fer un resum amb les preguntes més freqüents que es poden fer els pares, 

com per exemple: 

 

 Com fer-me soci de l'Ampa? 

 Quins avantatges tinc? 

 Què gestiona? 

 Com donar-me d'alta a una extraescolar? 

 Per què és importat col·laborar amb la Junta? 

 Vull una samarreta, com ho faig? 

 

Aquestes preguntes s'ajuntaran amb el full d'inscripcions als serveis que ofereix l'Ampa (Servei 

acollida i extraescolars) i també amb el full de comanda per una samarreta. 

 

D'aquesta feina es faran càrrec l'Alba i la Jennifer. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Disponibilitat de la Junta 

 

La Cristina proposa fer un quadrant amb la disponibilitat de totes les membres per facilitar les 

reunions. Quedant així: 

 

 Cristina Viedma: Totes les tardes 

 Alba Coll: Dimarts/Dimecres tarda 

 Ingrid Fernández: Totes les tardes 

 Mª Carmen Hernández: Totes les tardes 

 Jennifer Trujillo: Totes les tardes 

 

 

4. Consell Escolar 

 

Per les reunions del Consell Escolar (que és una cada trimestre) en principi els dilluns a partir 

de les 16.30h es presenten voluntàries per assistir la Mª Carmen i la Ingrid. 

 

 

5. Venda de llibres 

 

El dia 4 de setembre a les 18h es farà el segon dia de venda de llibres a la Sala de Plens de 

l'Ajuntament. 

 

El dilluns al matí es farà el trasllat dels llibres desde l'escola a l'Ajuntament i ho faràn la 

Jennifer i la Ingrid i de la retornada de llibres (els que sobrin) s'encarrega l'Alba. 

 

També s'acorda valorar els beneficis obtinguts i comparar amb el cost que tindriem si ho 

gestiona la llibreria l'Alguer de Sant Celoni. 

 

 

6. Socis 

 

La Cristina recorda que per formar part de la Junta de l'Ampa s'ha d'estar al corrent de la 

quota de soci (que és vàlid durant el curs vigent, és a dir, de juny a juny) sinó no es pot 

beneficiar dels descomptes com a soci de l'Ampa ni tampoc ser membre de la Junta. 

 

També proposa que per beneficiar-se de l'ajuda a les colònies, a partir del curs 2018/2019 la 

familia ha de tenir una antiguitat mínima de dos anys i un descompte màxim de 25€, 

exceptuant P3 i nous alumnes. 

Es procedeix a la votació el dia 21 d'agost amb el següent resultat: 

 

5 vots a favor i 0 en contra 

 

7. Sorteig Auditori 

 

Es decideix que només és per els socis presencials i en actes específics. La Ingrid i la Mª 

Carmen es fan càrrec del tema. 

 

8. Repartiment de tasques relacionades amb la informació als socis 

 

Es presenten voluntàries per gestionar les següents vies d'informació: 

 

 Email: Jennifer. S'encarrega d'organitzar i informar a les membres que tenen un correu 

electrònic. 

 

- Facebook: Alba i Anna. S'encarreguen de publicitar totes les activitats que faci l'Ampa i 

respondre a dubtes per aquesta via. 

 

 DAF: Ingrid i Alba. D'encarreguen d'informar a les DAF de tots els cursos de les 



activitats i informacions. 

 

9. Sala Ampa 

 

La Cristina proposa que per millorar les tasques per a qualsevol acte que es realitzi, s'hi faci 

una millora en l'organització de la sala perquè faciliti la feina a l'hora de trobar material, etc. 

És per això que recomanem fer primer un inventari i una nova organització del material i espai. 

D'aquesta tasca es faràn càrrec l'Alba, Ingrid i Jennifer que ho faràn durant el mes de 

setembre. 

 

Les claus d'accès es repartiran entre  l'Anna i la Jennifer. 

 

 

10. Samarretes 

 

L'Alba proposa que a la propera comanda de samarretes que es faci s'afegeixi el telèfon de 

l'escola, per exemple “m'he perdut, truca al...” 

La Noelia i la Ingrid seràn les encarregades de dur a terme aquesta tasca. 

 

 

 

I sense més a afegir es tanca la sessió a les 20h, quedant pendent la propera reunió amb les 

membres que no han pogut assistir. I per que quedi constància signen: 

 

 

Cristina Viedma   Jennifer Trujillo   Alba Coll 

 

 

 

 

 

 

Mª Carmen Hernández  Ingrid Fernández 


