
Dimarts 10 de maig de 2016 
 
REUNIÓ ORDINÀRIA AMPA 
 

1. Venda de llibres curs 16-17 
 

- Els mestres ja ens han facilitat el llistat de llibres de text per al 
curs vinent. 

 
- S’ha enviat al Carrefour per conèixer els preus definitius. 

 

- Les famílies han rebut el full on s’ indica que cal fer el 
pagament de la quota d’AMPA . La data límit és el 27 de maig. 
Es recorda que les famílies que no facin efectiu aquest 
pagament, no podran encarregar els llibres a l’escola. 
 

- A primers de juny s’haurà d’ enviar a les famílies que hauran 
fet el pagament de la quota d’AMPA, un segon document on 
s’indicarà que s’haurà de fer el pagament d’una bestreta de 10 
euros per poder fer la reserva dels llibres. 
 

- Per al curs vinent es proposa avançar el pagament de la quota 
d’AMPA cap el mes de gener o febrer. També seria bo facilitat 
a les famílies un calendari de pagaments. 

 
2. Adquisició de material informàtic. 

 
- Tal com es va fer el curs passat, es farà una comanda de 

PEN-Drives pels alumnes. Es demanaran unes 50 unitats, per 
oferir als alumnes d’altres cursos que en puguin necessitar. 
 

- L’AMPA comprarà un ordinador portàtil. El necessitem per 
poder registrar la signatura digital.  
 

3. Renovació dels Estatuts 
 

- La Fapac ens demana que fem una renovació dels Estatuts.  
          Es proposa fer-ne una revisió a través del google grups. 
 

-  Les modificacions han de ser aprovades en assemblea           
general. 

 
 



 
4. Proposta d’activitats lúdico-educatives 

 
- En Daniel Butti ens presenta dues ofertes que hem rebut. 

 
- L’associació d’escacs en ofereix un taller d’aquesta disciplina 

per donar-la a conèixer a l’escola. 
 

- Es proposa que vinguin el dia de la festa de l’escola durant 
l’horari dels tallers. 

 
- El proper curs l’AMPA es farà càrrec del cost del taller durant 

un mes per poder fer-ne una valoració i decidir si s’implanta 
com a activitat extraescolar al centre. 

 
- També hem rebut una oferta de Ferro modelisme. L’activitat, 

de caràcter virtual, planteja la construcció de trams ferroviaris. 
Després de valorar la proposta, queda descartada. 

 
5. Festa fi de curs 

 
- Les representants de les famílies de sisè curs ens expliquen 

com serà del desenvolupament de la festa. 
 

-  A les set de la tarda arribaran els alumnes de sisè i 
començarà    l’acte de comiat a l’escenari. 

 
- Un cop finalitzat, es convidarà a tothom a un còctel/berenar. 

 
- Així es donarà per finalitzat l’acte de comiat. 

 
- La tresorera entregarà 300 euros a les famílies de sisè per 

col·laborar en les despeses de l’acte. 
 

- Queda en mans de l’AMPA organitzar els tallers de la tarda, el 
Dofí-visió i les taules pel sopar. 

 
- Es recorda que Dinàmics es va comprometre a preparar 

alguna exhibició de les activitats que han anat treballant al 
llarg del curs. 

 
- Pel que fa a l’escenari, es demanaran 8 mòduls a 

l’ajuntament. 



 
- S’utilitzaran el grups de wapssap de cada curs per a 

organitzar les taules pel sopar. S’acorda fer un redactat comú i 
fer-ne difusió a principis de juny. 

 
- En el cas que fossin necessàries més taules de les que ens 

cedeix l’ajuntament, es fa la proposta de comprar-ne en 
comptes de llogar-les. 

 
- Enguany, utilitzarem l’equip de so de l’escola, hi haurà uns 

pares de sisè responsables del muntatge i posterior endreça 
del material de so. 

 
- L’Isa s’encarregarà de comprar el cava i les pastes per al 

ressopó. 
 

- S’informa que el dia de la festa tindrem el carrer tallat per a 
més comoditat i seguretat dels participants.  

 
 

6. Situació de l’escola Mar Nova 
 

- En Daniel Butti ens exposa les informacions rebudes a través 
del Consell Escolar extraordinari que es va celebrar fa uns 
dies. 
 

-  Serveis territorials ha decidit no obrir P-3 a l’escola Mar Nova 
el proper curs 2016-17, ja que aquest serà el darrer curs del 
centre. L’escola quedarà integrada dins el col·legi Montserrat. 

 
- Plataforma per a l’Escola Pública de Premià de Mar ha 

redactat un document per rebatre els arguments que exposen 
serveis territorials per al tancament del centre. 

 
- Com a AMPA, s’exposen diferents postures a favor i encontra 

d’alguns punts del redactat. 
 

- S’acorda deixar palesa la nostra defensa de l’escola pública. 
 

- Es deixaran còpies del document a l’entrada per tal que les 
famílies que ho desitgin puguin signar el document. 

 
 



 
 
 
 

 

 

     


