
REUNIÓ AMPA 25 MAIG 2016 
 
Assistents: 
 
Llibertat Vila Compte (P5B/P3) 
Montse Crispin Rubiales (P5B) 
Anna Torné Fernández (P5B/P3) 
Eva Guijarro Gordillo (P3) 
Miriam Fernández Ribot (P5) 
Elena Murcia Ortega (P5) 
Ignacio Ballano (P5/4rt) 
Maika Esteban Rodríguez (3r) 
Alex FErnández Cano (P5) 
Cristina Girbau Uroz (P5) 
Gemma González Casas (P5) 
Amparo Moreno Alarcón (P5/P4) 
Ruth Pouget Escarraman (P5B) 
Laura Bernal Sánchez (P4) 
Pepi Fernández Herrera (6è/P4) 
Lourdes Calvo Vallverdú (4rt A i B) 
Luz Pérez Fraile (1r/4rt) 
Montse Esteban (P5B) 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Noves extraescolars 
2- Aprovació extraordinària festa de l'esport 
3- Projecte reutilització de llibres 
4- Comissions:  

• Menjador 
• P3 2ª.línia  

                   Seguretat Patis 
       
5- Precs i preguntes 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1- Noves extraescolars 
 
· Es proposa presentar a Consell escolar poder fer Anglès Lúdic a P3. L'anglès de P4 i P5 
quedaría igual que està fins ara. 
· Taekwondo: S'informa que a partir del curs 2016/2017 Pablo (el professor) passa a ser 
autònom i facturarà ell. 
· Piscina: Es proposa afegir divendres per primària a mès del dilluns com fins ara. Fer dos 
grups, un per dilluns i altre per divendres. 
· Es proposa presentar a Consell escolar poder fer mùsica lùdica a P3-P4-P5 
· Es proposa presentar a Consell escolar fer una extraescolar per pares/mares d'exercicis 
de tonificaió i entrenament intervàlic cursat per una mare de P5 que és entrenadora 
personal. 



· Es proposa presentar a Cosell escolar fer una extraescolar de Batucada. 
 
2- Aprovació extraordinària festa de l'esport 
 
Es proposa que si no es troben equips rivals per jugar aquest dia que fossin els 
pares/mares l'equip rival 
 
Els entrepans s'encarreguen a Forn Canaletes però com que estan amb un possible 
trasllat... si ho fessin abans de la festa es proposa demanar pressupost a Forn Cordelles. 
 
3- Projecte reutilització de llibres 
 
Tots els libres d'anglès seràn nous, s'han de renovar tots! 
S'han de comprar tambè els de matemàtiques. 
Es demana col·laboració als pares/mares per repasar packs de llibres i folrar els nous. Es 
molt feina, es demana uns 3-4 pares/mares per classe per poder vindre al cole del 6 al 8 de 
setembre. 
 
4- Comissions 
 

• Menjador:  
Es farà una auditoria d'insonorització per Salut laboral i Consorci d'educació ja que hi ha 
molt de soroll durant els àpats i molesta molt als nens/nenes i al personal de manjador, fa 
que augmenti l'estrés i afecta a la manera de menjar dels nens. 
 
Es demana que P3 mengin i descansin en un aula a part, per exemple a l'aula que era de 
P3B per a fer que l'adaptació sigui més tranquil·la. 
 
Al Juliol es fa una reunió de la comissió de menjador i ajuntament 
Al Setembre aniràn dos pares a menjar per valorar tota la situació de menjador (àpats, 
aliments, quantitat de menjar, jocs i temps lliure, etc...) 
A l'Octubre es decideix si es fa canvi d'empresa de menjador. 
 

•  2a linia P3: 
 
No s'ha aconseguit tenir una 2a linia. 
 

• Seguretat- Patis 
 
Hi han dos projectes de rehabilitació dels patis aprovats desde fa anys per falta de calers. 
 
Es proposa presentar els parts de metge dels accidents que hi han hagut al ati de dalt. 
 
Preguntar si a rampa d'accès al pati te garantia ja que es nova i ja han hagut dos accidents. 
 
Fer inspecció i fer fotos dels punts crítics del pati i juntar-ho amb els parts mèdics. 
 



Si no aconseguimfer res a llarg termini (meitat curs 2016/17) llavors es parlaria amb els 
medis de comunicació per dir que no podem fer res ni generalitat, ajuntament, edcuació ni 
nosaltres com a AMPA... que fem si n'hi ha perill d'accidents?? 
 
S'ha presentat dos jocs pel pati d'infantil: una caseta i uns teepes (cases indies de fusta) 
per ensenyar a les profes d'infantil 
 
L'escola posa't guapa es deixa pel dia 1 Octubre 2016. 
 
6- Precs i preguntes 
 
Festa fi de curs: 
Es contracta una empresa per fer tallers i gimcana. 
Es proposa canviar l'activitat del inflables per una altre per altres anys ja que es cara i fer-n 
coses noves i diferents 
 
CANVI DE JUNTA- 
Fa temps que es demana un canvi d'uns càrrecs ja que no es poden fer càrrec com cal per 
tema d'horari laboral i familiar. 
S'han presentat voluntàries per cobrir els càrrecs. 
 
La junta quedarà de la següent manera: 
 
PRESIDENTA: Montse Crispín Rubiales (P5) 
VICEPRESIDENTA: Llibertat Vila Compte (P5) 
SECRETÀRIA: Anna Tornè Fernàndez (P5) 
TRESORERA: Ruth Pouget Escarraman (P5) 
  

 


