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A la ciutat de Granollers quan són les vint-i-una hores i quinze minuts del dia 08 de 
juny de dos mil disset va tenir lloc la sessió ordinària de la junta de l’AMPA, van 
reunir-se a l’escola, sota la Presidència de la senyora Teresa Galin, els membres de 
la Junta: el Sergi, la Gemma Tuset, la Núria Maestro, la Marta, la Marta Ordoñez, la 
Martha Hidalgo, el Josep Maria i la Mònica Ayats. I s’excusen el RIcard Bennasar, 
L’Anna Oms, la Susana Esch, la Mar Forment, la Mònica Ortiz, el Xavi. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
Aprovació de l’acta anterior. 

1. Renovació càrrecs junta 
2. Ksalet i activitats extraescolars curs vinent  
3. Comissió festa final de curs  
4. Resum reunió amb ED 
5. Mercat llibres i roba esportiva 2a mà 
6. Reunions informatives Juny (P3) i Setembre 
7. Comissió pati 
8. Torn obert 

  
1. Renovació càrrecs junta 

 
Es presenta nova proposta de direcció de l’AMPA amb direcció plural formada per la 
Marta Ordoñez com a presidenta, el Josep Maria com a vicepresident i el Sergi com 
a vicesecretari.  
Continuen com a tresorera la Martha Hidalgo i com a secretari el Ricard. 
Fan una presentació audiovisual (molt treballada i motivadora, disponible a 
http://bit.ly/2slxxKH ) on ens mostren el que els hi agradaria com a proposta de nou de 
funcionament d’ampa. 
Sotmetem els nous càrrecs a votació als membres de la junta presents en el dia 
d’avui. S’accepten per unanimitat. 
El secretari haurà de fer un certificat amb acord, amb els càrrecs aprovats avui. 
 

2. K-salet i activitats extraescolars curs vinent 
 
Aquest any al K-salet hi ha hagut uns 156 inscrits, dels quals uns 140 són socis, pel 
que l’AMPA haurà de fer una aportació d’aprox. 2.200€. valorem que tot i haver 
copagament només hi ha una diferència d’uns 25-30 nens menys que l’any que 
passat. 
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Altres valoracions que fan els membres de la junta presents dels dies que portem de 
K-salet és que la recollida, sobre tot dels petits, és que s’aixequen i van amb els 
seus pares abans que els pares arribin allà on estan amb els monitors i es pensa 
que difícilment poden controlar amb qui marxen. Es diu de comentar-ho amb la 
Sandra. 
S’ha de comunicar a la Sandra que poden obrir els tendals, però també es comenta 
que potser a aquella hora no fan ombra al pati. 
A la reunió van dir que des de d-lleure comprarien crema solar per posar als nens,  
però fins ara no els hi ha posat. Els hi reclamem. 
 El Sergi de D-lleure va venir el primer dia a conèixer el conserge i a fer la primera 
valoració. 
 
Les activitats extraescolars s’estan acabant de tancar per part de la comissió 
encarregada. L’oferta es mantindrà molt igual del curs passat, canviem la dansa 
moderna per edició de vídeo i mou l’esquelet per còmic. 
Francès i mecanografia passa a ser gestionat per D-lleure. L’Ampa continuarà 
gestionant escacs i els esports amb l’ajuntament: Multiesport de 1r a 4r i esport per 
grans de 3r a 6è. 
Em dit d’afegir un cànon, 1€/nen per activitat, per part de l’ampa que cobrarà 
igualment d-lleure i es quedarà com a bossa per l’Ampa. 
Es deixen de fer les activitats de mares i pares.  
Tenim preus de la piscina amb l’antic nàstic, els quals han pujat preu a 
94€/trimestrals. Si hi ha algun pare que es vulgui fer soci, la matrícula serà gratuïta. 
Oferirem escalada a Indorworldall. Fan tot el calendari escolar des de 01/09 a 01/07. 
Faran un 15% de descompte a les famílies que es vulguin apuntar. 
 
Les inscripcions de les extraescolars es faran directament a un e-mail de D-lleure 
per tal que les gestionin ells i/o presencialment al René, que es va oferir per estar 
present a l’escola els dies 18-19 i 20. També per possibles consultes de les famílies. 
 

3. Festa fi de curs  
La Mònica Ortiz ha comunicat que passaran una graella amb les tasques que 
s’hauran de cobrir per la festa de final de curs, tant la tarda de divendres com 
durant el dia de dissabte. 
 

4. Resum reunió amb ED 
 

Quedem que enviem full de la SEPA a direcció, que ens han demanat, i també la 
invitació a la festa de final de curs. 
 
Ens demanen que tinguem previsió d’ampliar el servei d’acollida en les reunions 
organitzades per l’ampa, com la de la presentació del k-salet que es va fer ara al 
juny per tal que hi puguin haver més monitores, i per la de setembre, de 
presentació d’extraescolars. 
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Tema extraescolars. El Xavi ens va demanar que poguéssim compaginar les 
activitats extraescolars amb el Coaliment, que l’any vinent es farà un altre dia 
que no sigui divendres. 
La comissió d’extraescolars ho té en compte. 
Es va comentar que la comissió de pati tenia previsió de fer una reunió amb els 
mestres que hi col.laboren el dijous 08, però el Xavi comenta que ell no hi podrà 
ser. 
Ens va demanar que entreguéssim la memòria el més aviat possible. 
Es demana a direcció si es pot utilitzar el congelador per guardar els gelats de la 
festa de final de curs. Ens diuen que ha ens ho diran. I a dia d’avui ja ens han dit 
que no pot ser. S’haurà de buscar alternativa.    

 
5. Mercat de llibres i roba esportiva 2a mà 
Es comenta que el mercat de llibres de segona mà es faci la mateixa tarda 
d’entrega de notes, que serà el dilluns 26. Es demana als membres de la junta 
qui podrà venir a ajudar, serà a les 16,30h. 
Es demanarà al Toni Arasa la llista de la venda. 
 
 
6. Reunions informatives Juny (P3) i Setembre 
 
La reunió informativa de juny de P3 serà el dimecres 28 a les 19,30h i es 
demana col.laboració per assistir: la Martha Hidalgo hi serà, i el Sergi 
probablement també. 
S’haurà de tenir present la data de la reunió de P3 de setembre. 

                                         
 

7. Comissió pati 
 

El dijous 08/06/17 s’ha reunit la comissió de pati amb els mestres que hi 
participaran. El Xavi Ulldemolins no hi ha pogut assistir. 
El Xavi ha passat per e-mail una acta amb el resum de les actuacions que 
estan fent. 

8. Torn obert. 
Es passarà l’acta de la reunió de delegats que va tenir lloc el passat dijous 1 
de juny. 
 

La reunió finalitza a les dotze hores I quaranta cint minuts del dia 9 de juny de dos 
mil disset. 
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         V-I-P LA PRESIDENTA 
 Ricard Bennassar        Teresa Galin 


