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Assistents 

SANDRA PONSA  

LAURA RIERA  

BELEN FOLGUERAS  

ANNA GRÀCIA  

JOAN ALBERT LÓPEZ  

CRISTINA GABARRÓ  

JORDI PERRAMON  

INÉS PÉREZ-PORTABELLA  

MIRIAM FEU  

 
1. Festa de Sant Francesc 

 Es fa una avaluació positiva del canvi en la festa de Sant Francesc (aportació de 

plantes per part de l’AMPA, que els nens hauran de cuidar tot el curs). Tanmateix, ens 

faltaria una valoració per part de l’escola, no sabem si els hi va faltar ajuda per plantar 

les flors, etc. 

 

2. Assemblea General: 

– Es proposa la data del 15 de novembre. L’Angel haurà d’avisar abans del 20 d’octubre 

perquè s’inclogui la informació en el butlletí de l’escola. Igualment, s’encarrega del rètol 

de l’entrada, i entre ell i Sandra miraran de preparar alguna petita explicació per la gent 

que vingui. Els tresorers prepararan una explicació de l’estat dels comptes. 

 

3. Projecte pare/mare delegat: 

- Es proposa de fer una primera reunió de tots els pares i mares delegats el dia 2 de 

novembre a les 20h (incloure-ho també en el butlletí de l’escola). Una de les primeres 

tasques que hauran de fer és informar de la data de l’assemblea general i motivar els pares 

del seu curs. Com a delegats de P-3 (classe de la Maria) es proposen la Cristina i el Jordi, i 

com a delegats de P-3 (classe de la Marga) la Marta.  

 

4. Comissions: 

-Festa de Nadal: responsable Inma Oliva. 

-Música (nova!): responsable Núria. 

-Acció solidària (nova!): responsable Inés Pérez-Portabella 

-Comunicació: responsable Angel Guerrero 

-Llibres: responsable Sandra Ponsa 

-Tresoreria: responsable Angela Muñoz i Joan Albert López 

-Pare/mare delegat: responsables Laura Riera i Anna Gràcia 

-Menjador (nova!): responsable Laura Riera 

 

5. Festa de Nadal (22 desembre): 

-La propera reunió del 29 de novembre serà exclusivament per parlar de la festa de 

Nadal. Tothom que hi vulgui col·laborar que intenti venir! La Inma coordinarà totes les 

tasques a fer. La Sandra ens enviarà prèviament una llista amb totes les taques. 

 

6. Altres informacions: 

-Es valora molt positivament la inauguració de l’edifici nou. 

 

 

MIRIAM FEU PUIG 

Secretària de l’AMPA 

A Sant Cugat del Vallès, 4 d’octubre del 2010. 


