
Acta de la reunió de Junta de l’AMPA del CEIP Carles Buïgas 

Data: 8 de maig de 2015 

Hora: 16.45 h. 

 
ASSISTENTS:  
Rosa Martínez Martos , Florinda Perianes Fernàndez , Sergio Cirgarran Valea , MªCarmen 
Bermudo Albalà , Pepi Fernández Herrera , Gemma Gonzalez Casas , Montse Buerba Giralt , 

Agustín González Rodríguez , Azucena Abad Milán , Evelina Cañadas Hita , Mònica Ferrero Vega , 

Vanessa Claramunt Rubio , Montse Esteban i Quintana , Sandra Fernández Gala , Rosa Maria 
Martos Paredes , Sandra Pizarro Vallejo , Laura Bernal Sánchez , Mercedes Vila Ramón , Lluís 
Romero Esteve , Olga Buitrago  

 
TEMES A TRACTAR  

 Valoració festa de St Jordi  

 Festa 40 aniversari  

 Festa fi de curs  

 Presentació i aprovació toldo pati  

 Bates i xandals  

 Propostes extraescolars 15-16  

 Precs i preguntes  

  

Punt 1 Valoració festa de St Jordi  

 Es valora positivament l’obsequi donat als alumnes en commemoració del 40 aniversari.  

Rosa Maria Martos expressa les dificultats que han tingut per coordinar-se amb l’equip de 
mestres de l’escola.  

Es va realitzar una venda total de:        365,50  euros   (beneficis: 279,25 €)  

  

Punt 2. Festa 40 aniversari  

S’informa que hi ha 5 famílies que participaran en la barra de bar per la festa d’aniversari.  

Les begudes es vendran a 1 euro, 0,50 euros les patates.  

Es vendran les samarretes excedents (11 en total) al mateix preu que la resta 7,50 euros  

I els gots excedents (64) a 1 euro.  



Per part de diferents persones assistents s’expressa el descontent en quan a l’organització de 
la festa i la coordinació per part de l’equip de mestres que han organitzat la festa.  Fet que es 
traslladarà a direcció i consell escolar.  

Punt 3 Festa fi de curs  

Es detallen les activitats a realitzar a la festa fi de curs:  

Famílies de 6e lideren l’organització. Sol·liciten famílies d’altres cursos per cobrir l’única franja 

horària on no poden ser de 20h-22h  

Es contracta servei de l’empresa Vostra cuina per preparació fideuà. Es mantenen els preus del 
curs passat.  

Fideuà + cadira + beguda: 8 €  

Cadira + beguda: 2,50 €  

Es realitzaran 3 tallers organitzats per famílies. Cost 40 euros en materials  

Es contractaran 2 inflables: 520 euros aprox.  

Acadèmia Rogger’s per dinamitzar balls: 150 euros aprox  

Resta pendent activitat dirigida als més grans amb un pressupost de 200 euros  

Laura Bernal/Susanna Laya realitzarà sol·licitud a l’ajuntament de cubells d’escombreries, 2 
punts de llum.  

Resta pendent comptabilitzar taulons i cavallets per fer una comanda segons tiquets venuts.  

Festa esport  

Olga Buitrago comunica que la subvenció d’esports ha estat de 900 euros.  

S’obsequiarà als participants amb: motxilla, suc, aigua, medalla, patates, entrepà.  

Flori Perianes realitzarà la comanda de motxilles (pendent valorar si es posa  logo)  

Punt 4 Presentació i aprovació toldo pati  

Laura Bernal presenta 3 pressupostos:  

2.426 euros toldo que sortiria de la façana de les finestres de P4  

4.148 euros toldo que s’ubica al mateix lloc però disposa d’una estructura metàl·lica per a que 
no pengi de la façana directament.  

3.480 euros toldo amb estructura de 4 potes (2 porteries) i lona corredissa.  

(pressupostos arxivats a l’AMPA)  



Resta pendent concretar amb direcció de l’escola ja que per la seva part s’estan gestionant 
altres alternatives amb l’Ajuntament.  

Punt 5 Bates i xandals  

Pepi Fernàndez recolzarà a Olga en la venda de vestuari.  

S’enviarà comunicat a les famílies per a que facin comanda el 18/6/15  

Punt 6 Propostes extraescolars 15-16  

Olga recorda la importància d’avisar amb temps per donar un servei de ràtio idoni en 
canguratge quan hi ha reunions (colònies, reunions d’inici de curs....)   

Es realitzarà un comunicat a totes les famílies recordant les vies de comunicació per sol·licitar 

els serveis de canguratge, extraescolars, comandes...  

Es valora la possibilitat d’adquirir un telèfon propi de l’AMPA per a que Olga no faci us del seu 
particular. Es posposa a setembre l’aprovació de pressupostos.  

Es valora la continuïtat de les extraescolars actuals.  

Pepi  Fernàndez proposa Taekwondo, presenta projecte. Es valora positivament. Es presentarà 
a Consell Escolar per aprovació.  

Pepi Fernàndez aclareix  la seva intervenció a l’assemblea de març passat respecte a les 
extraescolars  proposades, excusant pel desconeixement de les formes d’organització.  

Es presenta projecte i pressupost d’ una nova acadèmia d’anglès . S’aprova el canvi 
d’acadèmia.  

Es proposa canvi de psicomotricitat de parvulari per dansa creativa.  

Es proposa música per parvulari amb un enfocament creatiu. Resta pendent projectes.  

Precs i preguntes  

Rosa Mª Martos comunica que no continua a la comissió de festes.  

  

Finalitza la reunió a les 19’15 hores  

  

Yolanda Ordóñez  

 


