
 
 

 

 

 

AMPA REUNIÓ DE JUNTA DE L’AMPA RM-DG 

DIA: dijous 30 de març de 2017 

LLOC: despatx de l’AMPA 

 

ASSISTENTS: 

• Mercè Quesada 

• Susana del Pino 

• Sara Benito 

• Maria Salazar 

• Ana Caro 

• Raquel Oncala 

• Rosa Serra 

• Marta Núñez 

 

HORA:  21h 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Informació econòmica 

3. Ajut econòmic projecte hort 

4. Espai famílies: xerrada 1ers auxilis dia 21 d’abril 

5. Festa de les escoles 

6. Casal d’estiu 2017 

7. Pla Educatiu d’Entorn 

8. Festa fi de curs 

9. Pati de P3 

10. Biblioteca Can Manent 

11. Biblioteques d’aula 

12. Regals final de curs mestres 

13. Precs i preguntes 

a. Paradeta marxandatge sant Hilari 

b. Butlletí 

c. Menjador 

PUNT 1: 

Aprovada 

 

PUNT 2: 

El proper dia 26 d’abril, la comissió de Tresoreria tindrà fet el compte de pèrdues i guanys i la conciliació 

de comptes per a presentar els balanços econòmics per la nova junta d’AMPA i fer els canvis de noms. 

S’haurà de presentar l’acta de la creació de la nova junta per a poder-ho fer. 

Pregunten si es pot treballar amb alguna altra caixa. Es planteja fer un canvi amb el Banc de Sabadell i es 

fa notar que amb el canvi de caixa podem perdre la base de dades de socis.  

 

PUNT 3: 

L’escola ha demanat un ajut de 111€ per l’hort i Tresoreria creu que a partir d’ara s’ha de vigilar ja que 

s’ha de pagar la nòmina del Carlos i l’equitança. Seria bo esperar a cobrar subvencions i les quotes de 

socis per a fer els propers pagaments i ajuts a l’escola. 

Es vota unànimement a pagar la factura. 



 

PUNT 4: 

Pel proper dia 21 d’abril es té previst fer una xerrada sobre 1er auxilis a càrrec de tres mares infermeres 

de l’escola: l’Anna Guimet , la cristina García i la Montse Àlbarez. 

Es  preguntarà a l’escola de quin tema volien parlar a la xerrada per a pregunta-ho a les ponents, també 

si el pot parlar de poll. 

 

PUNT 5: 

L’AMPA del granés  s’encarrega del llibret de la festa de les escoles i informen que han rebut més diners 

perquè hi ha nous espónsors. 

També informen que hi haurà de nou els cars i que ja es tenen els guanyadors del dibuix i del relat i hi ha 

un finalista de cada curs que surten al llibret però no tenen regal. 

La Tavella és un nou col·laborador i segurament es sortejarà una panera de fruita. 

 

PUNT 6:  

La comissió de casal d’estiu informa que s’està fent la varemació entre les 4 empreses que s’hi ha 

presentat. Per la propera setmana està previst fer una ronda d’entrevistes a les empreses per acabar de 

puntuar i fer la tria. 

Passat setmana santa es presentarà el text a l’ajuntament per a poder-lo repartir entre tots els escolars. 

 

PUNT 7: 

Des de l’ajuntament s’està treballant amb el nou pla educatiu d’entorn on es volen posar en valor nous 

projectes entorn l’educació a Cardedeu d’una manera enxarxada entre les escoles, les famílies i els 

serveis públics. S’ha creat una comissió impulsora on hi participa l’AFA de Can Manent i la del Granés 

entre altres. 

 

PUNT 8: 

Es celebra el 2on divendres de juny al vespre. 

Aquest s’ha demanat que s’organitzi des de l’AMPA. Des de la nova AMPA s’hauria de crear una 

comissió per a liderar aquest tema. Es planteja que es creï una comissió mixta entre famílies de tota 

l’escola i de tots els cursos per tal de poder organitzar la festa de les escoles entre totes les famílies. 

Un cop organitzada aquesta comissió es plantejaria una proposta solidaria per donar sentit a la trobada. 

Se’n parlarà a la trobada amb els representants d’aula. 

 

PUNT 9: 

S’informa que una mare de P3 té material per poder deixar al patí, són unes bobines de tela de lycra que 

es poden fer servir per a fer diferents elements pel pati i es proposa que  si l’escola hi està d’acord, els 

pares poden buscar un dia per a decorar el pati amb aquest material. 

Podria crear-se una nova comissió a l’AMPA que sigui: COMISSIÓ PATI 

 

PUNT 10: 

L’AFA de Can Manent volen dinamitzar la seva biblioteca i van posar-se en contacte amb la nostra AMPA  

per a demanar informació. S’ha acordat amb direcció que es trobaran amb el bibliotecari per tal de poder-

ne parlar les dues ampes i direccions. 

 

PUNT 11: 

Es creu que és molt interessant la proposta que una mare de l’escola ha enviat a l’AMPA sobre els regals 

de final de curs i la col·laboració de les famílies amb les biblioteques d’aula. Es planteja que es podria fer 

llistat de llibres perquè les famílies els compressin i els regalessin. Aquest llibre també pot ser un llibre 

donat, donar un segon ús a un llibre que els infants ja hagin llegit. 

 



PUNT 12: 

Es busquen noves propostes de regal més solidari que no sigui tant materialista. 

Es creu que es podria unir el punt 11 i 12 i per tant el regal sigui pel curs i per tant es podria fer el lot de 

llibre o altres materials necessaris per l’aula. 

Es pot plantejar amb els representants d’aula a la propera reunió. 

 

 

 

PUNT 13: 

Marxandatge de Sant Hilari: el proper dimecres 5 d’abril es posarà paradeta de marxandatge per a poder 

vendre samarretes per a la sortida a Sant Hilari.  

Butlletí informatiu:  

• Paradeta de marxandatge 

• Xerrada 21 d’abril: espai famílies  

• Casal Setmana Santa 

• Crida voluntaris festa de les escoles 

Menjador: 

Hi ha famílies que no estan d’acord amb els canvis que ha fet Casolem i s’han queixat a l’AMPA. Es 

traslladarà aquest neguit a direcció. 

 

 

FINAL DE REUNIÓ A LES 23h 


