
AMPA ESCOLA ELS AIGÜEROLS 

ACTA DE REUNIÓ          

03/02/2017

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ

Dia: 02 de febrer de 2017

Hora: de 15.00 h a 16.30h

Lloc:  Escola Els Aigüerols, sala polivalent planta baixa

ASSISTENTS

Marta Fillot, presidenta de l’AMPA.

Silvia Pérez, tresorera de l’AMPA.

Vanessa Mingorance, secretària de l’AMPA.

Patricia Peguero, vocal Comissió de Festes.

Edelweiss Velázquez, vocal Comissió Escola de Pares

ORDRE DEL DIA

1. Casal d'Estiu 2017

2. Festa de Carnaval

3. Excrements de gos entorn l'escola

4. Impulsar la Biblioteca de Mares i Pares 

5. Demanar altre segell del AMPA.

6. Altres temes no previstos.

1



AMPA ESCOLA ELS AIGÜEROLS 

ACTA DE REUNIÓ          

03/02/2017

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Casal d'Estiu 2017.

La Comissió de Casal d'Estiu i la Presidenta ja van informar a la junta fent un resum de la reunió

que va tenir lloc a La Promotora organitzada per l'Ajuntament en la que es va informar de que a

partir  d'aquest  any  es  l'Ajuntament  qui  s'encarregarà  d'organitzar  el  Casal  d'Estiu,  

tenint com a termini per decidir si l'AMPA vol organitzar pel seu compte el seu projecte sense

la subvenció de 15 € / setmana / nen 

S'aprova per majoria dels membres assistents que el Casal d'Estiu 2017 sigui organitzat per

l'Ajuntament, ja que no tindríem la subvenció i no obtindríem un preu competitiu per oferir a

les famílies; no obstant això, definim com a termini màxim el 13 de febrer per si algun membre

de la junta no està d'acord amb aquesta mesura.

La propera reunió amb la resta de AMPA's i el Ajuntament es el 16 de febrer a l'Aula del Parc

Central

2. Festa de Carnestoltes.

La Comissió de Festes informa que la Festa de Carnestoltes serà el proper 24 de febrer de

16:30h a 18:30h en la que hi haurà berenar, jocs i ball

També informa que la festa de Maig no es portarà a terme

3. Excrements de gos entorn l'escola.

A causa del incivisme dels propietaris de gossos dels voltants de l'escola, s'ha acordat des de

l'AMPA realitzar les següents accions:

- Realitzar una instància a l'ajuntament en nom de l'AMPA que ja está feta, així com de manera 

personal pels membres de la junta

- Que la Comissió de Comunicació faci circular als socis per whattsapp aquesta problemàtica i 

informi de la possibilitat de realitzar instància a l'ajuntament de manera particular a qui vulgui 

fer-ho

- La Comissió de Comunicació ha redactat un text explicant tot això al informatiu.

- S'ha acordat la impressió d'uns cartells per penjar als voltants de l'escola i posar algunes 

bosses de recollida d'excrements per crear consciència 
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4. Re-Impulsar la Biblioteca de Mares i Pares .

S'ha acordat reimpulsar la biblioteca de mares i pares, localitzant els exemplars disponibles que

hi ha a l'escola i algun títol més que pot donar un membre de la junta, actualitzant el pdf que hi

ha al web, donar-li difusió a aquest servei a través del mailing de socis o mitjançant whattsapp.

També s'ha acordat parlar amb Dora per si hi ha la possibilitat d'ubicar-se de manera accessible

al costat d'una graella de registre on les famílies puguin accedir de manera senzilla i confiant en

el bon funcionament d'aquest sistema. 

Vanessa Mingorance i Patricia Peguero el portaran a terme

5. Segell de l'AMPA

Silvia Pérez,  la Tresorera demana un altre segell  de l'AMPA per fer gestions administratives

varies, ja que només n'hi ha un.

6. Asamblees de l'AMPA

S'ha acordat fixar-hi en la propera asamblea posar una mica de ordre, enviar la convocatoria

abans de la asamblea amb els punts a tractar, redactar l'acta i llegir-la a la propera assamblea.

Tambè s'ha acordat eliminar de la web la informació que consta que les asamblees son tots el

divendres, perque no reflexa la realitat i buscar peridiocitat per trobar-nos.

7. Altres temes no previstos o no tractats per falta de temps.

1. Parking bicis

2. Neteja i ordre al magatzem de l'AMPA

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb el vist-i-

plau de la presidenta.

La secretària, 

Vist-i-plau 

La presidenta, (segell de l’AMPA)
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