
 

REUNIÓ DE L’AMPA ESCOLA EL DOFI  14/06/2016 
 

  
ASSISTENTS: Daniel Butti, Laura Subira. Damià Jiménez, Anna Solé, Mònica 
Calvo, Mª Teresa González de Molina, Laia Font i Eva Pujadas. 
 
1. Festa 6è 

- Anna Solé ve com a representant del grup de pares de 6è, i concretem 
coses per la festa. Tot en marxa. 

- Solucionat tema cadires i taules, falta anar a recollir-les. S'enviarà wassap 
per demanar col.laboració als pares. Ens deixa 12 taules la Parròquia de 
Sta. Maria, 4 són comprades per l'Ampa, les cadires les cedeixen de l'IES 
Premià de Mar i de la pròpia escola que també tenen. El Taller de Ioga 
també cedeix taules i cadires. 

- Per petició d'Anna Luna, hem d'intentar tancar el màxim possible l'accés 
interior a l'escola (menjador, classes, escala).  

- L'Ajuntament no talla el carrer (mai ho havien fet). 
- Es fa llista de la compra del que falta i distribuim a la gent per comprar-ho: 

mantells (70m), plàstics per en cas de pluja tapar el so, 24 u. de cava, 300 
gots, 800 tovallons, 300 plats, bosses industrials. 

- Tallers: només tenim segur el d'escacs. Baixarem les pintures de cara, 
que n´hi ha moltes, per si algú s'ofereixi a pintar.  Per altres anys hem de 
deixar caure idees a veure si hi ha pares que s'apunten. 

 
2. Regals 
  
- Es farà regal de coques i cava a les monitores de menjador i conserge, 
s'encarrega la Mª Teresa. 
  
3.  Llibres: 

- Parlem del nou sistema. Un dels errors ha estat avançar el pagament de 
Material-AMPA sense avisar amb antelació. Al setembre del 2016 farem un 
calendari (tipus diputació), amb tots els pagaments a fer. 
- Funciona el sistema de que qui no paga Ampa, no té llibres. 
- S´ha de solventar el tema dels pagaments de CatalunyaCaixa. Es buscarà 
millorar les condicions i canviar d´entitat. S´intentarà que escola i AMPA 
treballin amb el mateix banc. Es parla del mètode de la Lió, amb Banc 
Sabadell, de tenir un tipus de caixer dins de l'escola (hi ha pros i contres). 
Des de consell escolar fomentem que hi hagi un únic pagament , quota 
global d'Ampa i sortides. 
- S’ha de fer la llista a la Loli, per fer recompte de llibres i fer la  comanda a 
Carrefour. 
- L'Anna Luna va ajudar a la Laura a repassar cartes i recomptar pagaments. 
Es reforçarà la informació, i dins del sobre de notes dels nens que no han 
pagat la quota de Material-AMPA, anirà el llistat dels llibres de cada curs i el 
recordatori de pagament de la quota Material-AMPA. 
- La Laura reclama ajuda en tema llibres, molta feina per una única persona. 
-Atles: vam demanar-los a la llibreria Vapor Vell. tenim 22 atles nous 
demanats, no han arribat encara a l'escola. 



 
 

4. Pressupost  

- Teníem pressupostat 650 € d'assegurança, hi haurà una reasignació del 
pressupost, perquè ja estem coberts amb la de l'escola i la de l'Ampa. 
Insistirem a l'escola que hi ha diners per gastar en la sociabilització de 
llibres i poder renovar el que considerin necessari. 
 

5. Tauletes 

- Hem rebut 6 tauletes procedents de l'Ajuntament (en un principi éren 12), per 
valor de 1.440€. Un membre de l'Ampa ha de ser responsable (en Daniel)  del 
material. Però un cop entregat a l'escola, ja és l'Anna Luna la responsable.I 
queda constància per escrit. Són tauletes no gaire actualitzades, ha de ser 
l'escola qui les programi i les actualitzi. 

 
6. Trobada refugiats 

- Hi ha una entitat que està pressionant al Govern Espanyol sobre el tema. 
Hi haurà un programa a partir del pròxim mes on la TV catalana estarà molt 
implicada i demanen que s'impliqui l'Ajuntament i les diferents entitats. 
-"Famílies mentores": apadrinen famílies per ajudar-les (per ajudar-los amb 
l'idioma i acompanyar-los al CAP, per exemple). Saber que hi ha persones 
que et poden ajudar. Ens demanen fer difusió o fer alguna activitat 
col.laboradora. 

 
7. Menjador 

- Comenten que sembla que la qualitat de SANED ha baixat. A la Dolors 
encara li queden  dos anys de permanència a l'escola.  Pensem en qui 
agafa el relleu, qui ho faci que tingui ganes de treballar i faci ull crític del 
assumpte. 
- Potser si rotem per provar menjador, veurem més i tindrem més control. 
- Enguany l'empresa no ha pagat encara en quant a percentatge que ens 
retornen. 
 

8. Venda de llibres al setembre 
- Dilluns 5, (de 17 a 19h): Laura, Eva i Mònica( de 17 a 18h) 
- Dimarts 6, (de 17 a 19h): Laia, Damià. 
- Falta gent. Ja anirem dient al setembre. 

 
 

 
PROPERA REUNIÓ PER SETEMBRE  

 


