
Acta reunió Junta de l'Ampa CEIP Carles Buïgas

Data: 27 de novembre de 2015 

Hora: 18:30 h 

Assistents: 

- Joan Manel Rodríguez 

- Maria Balarín 

- Cristina López 

- Cristina Bonet 

- Luz Pérez 

- Susana Guixà 

- Montse Esteban 

- Vanessa Claramunt 

- Conchi Delicado 

- Chari del Moral 

- Angels Grande 

- Llibertat Vila 

- Yolanda Ordoñez 

Ordre del dia: 

1. Organització cantada d’hivern

Acords:

-Es realitzarà mail per informar les famílies de la necessitat de col·laboració en

l’organització: 2 persones per torn i cicle. I la necessitat d’un patge reial.

-Preu DVD gravació cantada a 3 euros que s’hauran d’abonar en el moment de la reserva.

No se sap el preu final amb seguretat, tot i així si és superior l’AMPA assumirà la diferència.

-La comissió de festes comprarà ram/obsequi a la mestre de música Eulalia valor 20 euros.

-Per majoria dels/es assistents  s’acorda no realitzar el pica-pica per les mestres del dia 21

de desembre (8 vots en contra- 1 a favor – 4 abstencions)

-La comissió de festes realitzarà mail a les famílies informant de la realització dels tallers

de postals i decoracions de nadal. Horari 16’30h-17’30h

Dia 14 de desembre grup Cicle infantil i cicle inicial. 

Dia 15 de desembre grup Cicle mitjà i cicle superior. 

Es farà especial esment a que és una activitat familiar i cada nen/a haurà d’anar 

acompanyat d’un adult. 



- Per majoria dels/es assistents s’acorda la compra d’obsequis a 2 persones neteja, 

conserge, secretaria i Olga. Per valor de 15-20 euros cadascú. 

2. Comissió comunicació

S’informa que la comissió de comunicació són 2 persones i es necessitaria més col·laboració. 

L’activitat d’aquesta comissió ha augmentat en els últims cursos per la utilització de les xarxes 

socials. 

Es canvia la ubicació del web de l’AMPA i formarà part de la pàgina de l’escola. 

3. Distribució econòmica per comissions

S’aprova que la partida no gastada en la castanyada es traspassa al projecte de titelles. 

S’aprova que la partida de 2.000 euros que es traspassa a l’escola sigui per la compra de 

pantalles tàctils. 

4. Projectes de millora a l’escola.

S’aprova que el projecte de millora de les estructures de l’escola sigui l’arranjament de la zona 

del pati de dalt ubicada a la esquerra de les escales . Es sol·licitarà recolzament a entitat 

especialitzada que assessori en l’enjardinament i reestructuració. 

5. Rebuts impagats d’extraescolars

6. Gestió dels preus de canguratge

Es forma comissió (Lourdes, Montse i Vanessa) per crear un protocol de com gestionar 

aquestes dues qüestions, presentaran a la propera reunió AMPA. 

Projecte hort 200,00 € 

Projecte Escola et posem guapa 300,00 € 

Festa fi de curs 800,00 € 

Comiat 6e 800,00 € 

Festa Carnestoltes 450,00 € 

Festa St Jordi 200,00 € 

Nadal 300,00 € 
Castanyada / Projecte titelles

150,00 € 

Aportació escola 2.000,00 € 

Millores estructura 3.000,00 € 
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7. Precs i preguntes

Montse Esteban proposa gestionar la brossa generada a l’escola. Proposa que la 

brossa orgànica pugui reciclar-se al compostador de l’hort. 

Yolanda transmetrà a la direcció de l’escola en la propera reunió. 

Montse consultarà a l’ajuntament i la PAC si ja s’està fent en d’altres escoles i si hi ha 

un projecte municipal. 

Montse Esteban presenta la campanya de recollida d’ajuda humanitària a l’interior 

de Síria. 

Es proposa coordinar-ho amb el recapte d’aliments que es farà la setmana del 1 de 

desembre. 

Finalitza la reunió a les 20’20h 


