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Acta de la reunió ordinària de la Junta de l’AMPA 
(17 de gener del 2011) 

 
Assistents  

SANDRA PONSA  
LAURA RIERA  
BLANDINA NIUBÓ  
ANNA GRÀCIA  
CHITI SOLÍS  
CRISTINA GABARRÓ  
INMA OLIVA  
INÉS PÉREZ-PORTABELLA  
JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ  
ANGEL GUERRERO  
MIRIAM FEU  

 
1. Valoració campanya Nadal-La Marató TV3 

− Es fa una valoració positiva de la campanya de Nadal (pintada d’un póster amb un 
pessebre). Es van recollir 345 euros per La Marató de TV3. S’arriba a l’acord de posar-
ho en el proper butlletí per informar totes les famílies. 

 
2. Valoració festa de Nadal: 

– Es fa una valoració positiva de la festa de Nadal. Hi va haver prou participació a l’hora de 
guarnir el gimnàs i embolicar els regals (si bé el concert dels nens d’infantil va interferir 
una mica). Valoració positiva també del patge. 

 
3. Web AMPA/plataforma/Web escola: 

- Es comenta que actualment hi ha molta informació disgregada i dividida en tres webs (la 
de l’AMPA, la de l’escola i la plataforma digital). Es comenta que seria més pràctic tenir tota 
la informació agrupada en només un lloc. L’Angel Guerrero tindrà una reunió amb la 
M.Reina Montoro per avançar en aquest tema.   

 
4. Setmana Blanca (7-11 març) 

-Paidos ha fet una proposta de casals de setmana blanca. Els petits (de p-3 fins a 2on) el 
farien a l’escola Santa Isabel, i els grans (de 3er fins a 6é) haurien d’anar a l’escola Pins del 
Vallès. Es comenta que està massa lluny i no resulta gaire pràctic aquesta alternativa. Es 
pregunta a l’escola si hi ha altres opcions, però sembla que només hi haurà aquesta per part 
de Paidos. Encara no es té notícia de la subvenció, si bé al final de mes s’hauria de saber si 
ens l’han concedit. 

 
5. Projecte llibres: 

-Amb el romanent de la subvenció de llibres s’han acabat de comprar llibres de lectura per a 
1er i 2on (per la biblioteca). S’arriba a l’acord de publicar-ho en el butlletí de març, donant 
informació sobre les col·leccions que s’han comprat. 

 
6. Reforç escolar: 

-Es comenta que hi ha una empresa de reforç escolar que ha ofert els seus serveis a 
l’escola. L’Anna Gràcia, la Laura Riera i la Sandra Ponsa aniran a una reunió amb aquesta 
empresa per demanar més informació. Es comenta que a l’escola hi ha un problema 
generalitzat amb l’ortografia. Es comenta també que es poden pensar maneres de treballar-
ho, tant des de l’AMPA com des de l’escola. 
 

7. Festa de germanor (30 abril): 
-El tema central de la festa és el RESPECTE. Entorn d’aquest han sortit sub-temàtiques 
més concretes (respecte pel medi ambient, la gent gran, multiculturalitat, discapacitats). Els 
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passos a seguir són, en primer lloc, redactar una carta engrescadora per passar-la als 
delegats i que aquests comencin a buscar idees i voluntaris entre els pares/mares de la 
classe. Després s’haurà d’anar concretant els diferents tallers que sorgeixin. Es proposa 
també, des de la comissió de solidaritat, de fer un “mercadillo solidario”. També sorgeix la 
idea de lligar el respecte amb els drets dels infants...Hauria de sortir algun responsable de 
gestionar els “sponsors” (trucar, etc.). 
 

8. Xerrada “Escola de pares” 
-Es proposa que l’AMPA convidi a M.Jesús Comellas per fer una xerrada sobre el seu llibre 
“Ecola de pares”. Dates a concretar.  
 

9. Altres informacions: 
-Des de la comissió solidària s’han reunit amb la direcció per parlar d’una associació sense 
ànim de lucre (180 grados) que té projectes d’educació a la República Dominicana i que 
voldria que s’establís un contacte entre els nens del Santa Isabel i els dominicans. S’anirà 
avançant en aquest tema. 
 

 
 
MIRIAM FEU PUIG 
Secretària de l’AMPA 

A Sant Cugat del Vallès, 17 de gener del 2011. 


