
        Acta Reunió Junta                                                                                                       Curs 2016/17 

AMPA Escola El Dofí 

REUNIÓ de JUNTA  14 de març de 2017 

Assistents: Daniel Butti, Eva Pujadas, Mª Teresa González de Molina, Ainhoa Estrader, Laia 

Domènech, Gregorio Boticario i Damià Jiménez. 

1- Festa de la primavera:  

Abans de començar amb la festa de la primavera, es comenta que la festa de 

Carnestoltes va anar molt bé i que es va rebre la felicitació de bona part de les 

famílies. Es comenta que havent parlat amb equip directiu, es vol tornar a fer la 

festa de la primavera. Seria fer una festa multicultural i solidària, el dia 7 d’abril. 

Seria organitzar la festa amb aquests grups culturals. Es planteja també en la 

mateixa festa fer una urna solidària per recaptar fons pel DISA. Hi ha punt de 

discussió sobre si els de 6è haurien o no de fer la rifa el mateix dia de la festa. Hi ha 

diversitat d’opinions però en general es veu bé que hi hagi una part solidària i una 

rifa. Després d’anar valorant opcions queden:  

- Fer festa primavera tradicional sense part solidària. 

- Fer festa solidària sense vendre cap rifa. 

- Fer la festa de la primavera solidària amb rifa i urna solidària. 

Caldrà esperar reunió de 6è per  veure que opinen i si els sembla bé fer urna amb % 

solidari, o fer rifa dijous o altres opcions.   

2- Firma electrònica: 

Cal revisar aspectes perquè falten algunes coses. Hi ha tràmits que no es poden 

acabar de fer perquè falta documentació. Cal presentar-la en 100 dies. Es revisa la 

documentació que tenim i es miren estatuts.   

3- Consell escolar: 

Se’ns informa que es farà presentació de l’equip directiu. Del consell escolar de 

l’ajuntament farà falta algú perquè la Laura acaba.   

4- Tríptics:  

A partir de la informació de l’AMPA fer un tríptic de cares a les properes portes 

obertes, i també de documentació de presentació de l’escola i de l’AMPA.  

5- Tablets: 

L’ajuntament ens donarà 6 tauletes digitals noves. Cal trobar proteccions per evitar 

cops al dia a dia. 

6- Extraescolars: 

L’ajuntament sembla que està programant activitats extraescolars d’estiu amb la 

Fundació Pere Tarrés, després d’haver fet convocatòria i ser la única candidata. 

7- Torn obert de paraula: 

Es comenta de fer una valoració sobre les portes obertes. Van anar molt bé i la Laura 

va fer un parlament de les característiques de l’AMPA. Van assistir-hi unes 80 

persones i les sensacions són molt bones, i van agradar les explicacions dels 

alumnes de 6è.  

Propera reunió el 24 d’abril.    Fi a les 22:20 h. 


