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

Data: 10 d'abril de 2015 

Hora: 18,30 h. 

 

Assistents: Gemma González, Rosa Martínez, Cristina Carrasco, Joan Manel Rodríguez, 

Vanessa Claramunt, Amparo Moreno, Pepi Fernández, Agustín González, Sergio 

Cigarrán, Mercedes Plà, Oscar Vieira, Lourdes Calvo, Olga Buitrago, Yolanda 

Ordóñez, Susana Laya, Laura Bernal. 

 

S’obre la sessió amb el següent ordre del dia: 
 

 Presentació nova junta 

 Festa "Escola Et Posem Guapa!" 

 Festa Sant Jordi 

 Festa 40è aniversari 

 Festa Fi de Curs 

 Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió: 
Comença la reunió  seguint l'ordre del dia. 

 

1. Presentació Nova Junta 
Comença la reunió Susana presentant els membres de la nova junta.  

Laura Bernal, com a secretària. 

Llibertat Vila, com a vice-presidènta que ha excusat la seva absència a la reunió. 

Yolanda Ordóñez, que passa de vice-presidenta a presidenta. 

Aina Gabriel Tomàs, que continua com a tresorera. 

S'aclareix que avui portarà encara la reunió Susana, i en properes reunions, la nova junta 

se'n farà càrrec. 

 

2. Festa “Escola Posa't Guapa!” 
Yolanda i Susana s'encarreguen de coordinar aquesta festa. 

S'informa que s'ha penjat la pancarta i que s'ha enviat mail informatiu a les famílies. 

L'objectiu no és arreglar l'escola, sino fer-la més acollidora, i els projectes proposats des 

de l'ampa i l'escola, són en aquest sentit. 

Els projectes es duran a terme si hi ha prou participació familiar, i Susana i Yolanda 

s'encarregaran de comprar el material necessari i distribuir les families segons vagin 

arribant, als projectes que més els interessin. 

Els projectes plantejats per aquest any són: 

 Pintar xarranques i jocs de pati al porxo del pati de primària. 

 Envernissar i pintar la barana de l'hort. 

 Arreglar la barana del costat de la sala de psicomotricitat. 

 Pintar de blanc la paret del pati de darrere d'infantil 

 Posar marcs als suros del primer pis, a cicle inicial 

 Arreglar reg automàtic hort dels grans 

 Plantar planter a l'hort dels petits 

Per finalitzar la jornada, tal i com es va fer la passada edició, es farà un dinar de 

carmanyola, i l'Ampa convidarà a les begudes. 

 

3. Festa de Sant Jordi 



La comissió de festes comenta que està preparant la festa. 

S'ha demanat via mail a les famílies que aportin llibres. Es valora que hi ha pocs. Es farà 

recordatori a les famílies via mail i/owhatssap. 

Amb motiu de la festa i del 40è aniversari de l'escola, es farà un petit obsequi a cada 

alumne que rebran a la classe, abans de sortir de l'escola. 

Finalment la festa serà només per la tarda, de 16.30 a 18 h. aproximadament. 

Es farà venda de llibres de segona mà, i roses de paper, i de feltre. Tamé es vendran 

punts de llibre i imans de nevera. 

4. Festa 40è aniversari 
La comissió de festes valora que no és viable econòmicament muntar el bar per la festa 

del 40è aniversari, amb barra i nevera, ja que surt molt car. Es valora la possibilitat de 

fer-ho utilitzant la nevera que disposa l'ampa, tot i que no funciona del tot bé i amb gel 

per refredar. Caldrà demanar permís a direcció per guardar les begudes a la nevera de la 

cuina la nit anterior per tal que estiguin fredes, i es muntaran taules per fer la venda de 

begudes en llauna i patates. Per dur a terme l'activitat, les famílies consideren que si hi 

ha beneficis de la venda de productes al bar, el benefici ha de recaure només en l'Ampa. 

Pel que fa al tema samarretes, es comenta que s'han venut poques. Les famílies valoren 

que l'Ampa no pot assumir el cost de 300 samarretes (comanda mínima) que difícilment 

es vendran. S'ha recordat a les famílies via mail que poden fer el seu encàrrec a les 

oficines de l'Ampa peró si no s'arriba al mínim, no es farà comanda. 

 

5. Festa Fi de Curs 
Es recorda que aquest any la festa fi de curs i la festa de l'esport es faran el mateix dia, 

dissabte 13 de juny.  

Durant el matí tindrà lloc la festa de l'esport, aproximadament de 10 a 13 hores. 

La comissió de festes de sisé, comenta que si hi ha nens jugant partits a les pistes, no es 

podrà fer festa de l'aigua i es valora que es pot anular. 

Altres activitats que es poden fer pel matí seràn inflables pels més petits. Caldrà valorar 

pressupost. 

Durant la tarda es valora possibilitat de fer diferents activitats amb tallers de polseres, 

escacs, jocs tradicionals (amb els jocs que es pintaran al porxo la jornada “Escola Posa't 

Guapa!”) i es demanarà l'assitència d'un camió de bombers per als petits, i d'un mag que 

farà una actuació. 

Cap al vespre, comiat de sisé, sopar + rifa, i ball amb la dinamització de Roger's Center. 

Totes les activitats queden subjectes a acceptació per part de l'Ampa segons els 

pressupostos que es presentin. 

Per la festa es necessitarà el projector, que s'ha de demanar a l'escola. 

Cal llogar les cadires. Merche reservarà 290 cadires de lloguer, i Sergio parlarà amb 

l'AAVV Turonet per veure si ens poden deixar cadires i taulers. 

També es valora la necessitat de comprar taulers i cavallets; en funció de si l'AAVV ens  

en deixa uns quants, es compraran més o menys. 

Es valora que al sopar s'oferirà fideuà, com els darrers anys, donat el bon resultat. 

La comissió de sisé comenta que necessiten els diners que dóna l'Ampa pel regal dels 

nens de sisé. Es donarà ordre de fer la transferència. També comenten que el regal és 

més car de 15 euros per nen, i que les famílies posaran els diners que falten. Sembla que 

hi ha cinc famílies que no volen aquest regal. S'aprova que se'ls compri un regal pel 

valor de 15 euros que els correspon per part de l'ampa. 

 

6. Precs i preguntes 
La Laura comenta que ha estat demanant pressupostos per posar el toldo al pati 

d'infantil. El dia 9 d'abril va venir una empresa de toldos a valorar l'espai i el lloc de 



col·locació. Sembla ser que el toldo “vela” que s'havia propossat és molt car. Proposen 

un toldo enganxat a la paret d'infantil, peró es comenta que algun cop ja se'ns ha 

informat que aquestes parets son de ciment aluminòsic i no es pot enganxar res. Caldria 

muntar una estructura. També es valoraran altres propostes, amb pals que es puguin 

folrar com les porteries i les cistelles de bàsquet. 

 

Sense tractar més punts, s’acaba la reunió a les 20,15 h. 

 

Vist-i-plau 

 

Laura Bernal 


