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Acta de la reunió ordinària de la Junta de l’AMPA 
(20 de setembre del 2010) 

 
 
Assistents 
 

SANDRA PONSA  

ANGEL GUERRERO  

ANGELA MUÑOZ  

MARTA MARCET  

CHITI SOLIS  

BELEN FOLGUERAS  

   MERCEDES MARQUÉS  

ANNA GRÀCIA  

JOAN ALBERT  

ANTONIO BONÉ  

CRISTINA GABARRÓ  

NEUS SAMPIETRO  

M.REYNA MONTORO  

INÉS PÉREZ-PORTABELLA  

MIRIAM FEU  

 
1. Presentació de l’AMPA 

 Es presenta l’AMPA als pares i mares nouvinguts. 

 

2. Comissions: 

– Es proposa de potenciar les comissions (llibres, música, tresoreria, esport, pare delegat, 

menjador, festes, etc.). per tal que funcionin de manera autònoma, rendint comptes a les 

reunions de l’AMPA. A la propera reunió s’escolliran els responsables de cada comissió. 

 

- Sobre la comissió de llibres, s’ha de parlar més a fons en una altra reunió els canvis a 

realitzar. El problema és la falta de participació voluntària dels pares/mares a l ’hora de 

preparar els nous llibres per al curs següent. Es proposa que ja no sigui una tasca 

voluntària, sinó obligatòria, que cada nen sigui responsable de folrar els seus llibres i 

etiquetar-los en horari docent. 

 

3. Projecte pare/mare delegat: 

- Es proposa seguir amb els delegats que ja van sortir a mitjans del curs passat. Potenciar 

aquesta xarxa com a eina molt valuosa de comunicació pares-AMPA-escola. S’ha d’escollir 

els delegats de P-3. Es proposa buscar un dia per fer una reunió explicativa a tots els pares 

sobre la importància del projecte. Es recuperarà i s’actualitzarà el document explicatiu de les 

funcions del pare/mare delegat, elaborat el curs passat. 

 

4. Comunitat que aprèn: 

-Continua aquest curs. És un espai per poder dialogar sobre temes educatius entre 

pares, mares i escola. 

 

 

5. Berenar de Sant Francesc: 

-L’AMPA s’afegeix a la celebració de Sant Francesc el dia 4 d’octubre que fa l’escola. 

Enguany es decideix canviar el tradicional berenar que patrocinava l’AMPA per 

l’aportació de plantes a les classes, que els nens puguin cuidar durant el curs. Es 
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posarà una nota informativa en el butlletí. Es decideix de seguir pensant en nous 

formats per als anys vinents. 

 

6. Altres informacions: 

 

-Les reunions de l’AMPA es faran el primer dilluns de cada mes a les 20h. a la sala 

d’actes. Es penjarà el calendari al taulell informatiu. 

-La propera reunió del 4 d’octubre se centrarà en el tema de les comissions i calendari. 

 

 

 

 

MIRIAM FEU PUIG 

Secretària de l’AMPA 

A Sant Cugat del Vallès, 20 de setembre del 2010. 


