
ACTA DE LA REUNIÓ   DE L’AMPA DEL 
CEIP LA SÈQUIA DEL 2 DE DESEMBRE 
de 2010 

 
 
Amb data del 2 de Desembre  de 2010, a les 9 del vespre, es reuneixen a la 
biblioteca de l’escola: Riel Clotet, Josep M. Escursell, David Granados, Montse 
Marsinyach, Miquel Montero, Josep Gallardo, Nuria Perramon, Nuria Salvador i 
Roser Capella amb el següent ordre del dia: 
 

1. Lectura i ratificació de l’acta anterior. 
2. Reunió AMPA- Escola. 
3. Estat de comptes.  
4. Assemblea General de Socis. 
5. Reciclatge de llibres. 
6. Assumptes sobrevinguts. 

 
 
 
 
1. Lectura i ratificació de l´acta anterior 

 
Es fa la lectura de l´acta anterior i s´aprova sense esmenes per part de tots els 
assistents. 

 
 

2. Reunió AMPA - Escola 
 
L’escola vol comprar altaveus per tots els ordinadors de l’escola. L´Ampa disposa del 
Xec regal del Carrefour i l´ofereix per fer aquesta compra. L’escola vol comprar els 
altaveus a una botiga del barri com agraïment (ja que aquesta botiga ajuda sovint a 
l’escola). El pressupost es de uns 400€ aproximadament. S´accepta. 
 
L’escola també demana a l´AMPA 1€ per nen per tal de comprar els regals del Tió 
per Nadal. Aquest regals son bàsicament llibres que estaran a les aules i algun petit 
detallet per cada nen/nena. S´accepta. 
 
Accessos a l’escola. Tenim bàsicament dos problemes.  
 

1- Quan plou i degut a l´estat del camí i plaça no urbanitzats, el fang generat 
genera problemes a les famílies i a l’escola. L’escola ha reclamat moltes 
vegades a l’ajuntament una millora però sense èxit, i ens proposa efectuar 
desde l´Ampa, accions mes reivindicatives. S’acorda fer una instancia model 
a l’ajuntament i fer-la arribar a les famílies per tal de que aquests l´entreguin 
a l’ajuntament com a mecanisme de pressió. Nuria Perramon farà aquesta 
instancia model i demanarà explícitament que NO es talli el carrer.  

 
 
 
2- Porta accés pati dels petits (desde el carrer) i porta accés a la rampa 

d´entrada a L’escola. Son estretes i provoquen “taps” en les hores puntes, 
sobretot quan les famílies porten cotxets. A l’escola els hi agradaria també 
tenir un porter automàtic en la porta d’accés a la rampa. L’escola mirarà 
pressupostos i els farà arribar a l´AMPA. 

 
 



 
3. Estat de comptes 
 
El saldo bancari a final de Novembre es de uns 55.000€ 
El volum d´impagats en la mateixa data es de 897€, una mica millor que el mes 
passat. 
Considerem que es una dada positiva considerant la situació actual. 
 
 
4. Assemblea General de Socis. 
 
 
Es farà el proper 16 de Desembre del 2010 al menjador de L’escola. 
S´informarà a totes les famílies dues vegades (el 9 i el 13 de desembre) per tal de 
fomentar l’assistència. 
Nuria Salvador farà la presentació en PPT i en David Granados (amb el suport dels 
altres membres de l ´Ampa) farà l´explicació a les famílies.  
 
5. Reciclatge de llibres. 
 
 
Donat que la Lidia Domene no ha pogut assistir a aquesta reunió, es posposa el 
tema fins a la propera.  
 
 
 
6. Assumptes sobrevinguts. 

 
 

- Es proposa comprar una cortina per l´oficina de l´AMPA per tal 
d´evitar veure l´interior de la mateixa. S´accepta. 

- Es comenta que algunes famílies s’han queixat de l´actitud d´alguna 
monitora del menjador. Es comentarà ala propera reunió de L’escola. 

- També es parla de que en la darrera sessió de gimnàstica per pares i 
mares, es va fer algun comentari sobre la situació econòmica de 
l´AMPA per part dels monitors, el qual estava fora de lloc. Es mirarà 
de clarificar el tema. 

- En Josep Gallardo explica la lligueta de futbol que ha organitzat 
durant les hores de pati del menjador i que cada nen tindrà un regal. 
També s´acorda comprar per part de l´Ampa d´una pilota de futbol 
per classe, ja que no podem fer servir el material de l’escola.  

- Del 13 al 17 de Desembre es donaran els informes de les activitats 
extraescolars. Igualment, aviat es donaran els informes del menjador 
i escola que aquesta any, com a novetat, s´hauran de tornar signats.  

- Els nens estan fent un “arbre dels desitjos” al menjador 
- En Josep Gallard explica també les propostes que tenim actualment 

per tal d´oferir durant la Setmana Blanca. El preu es de 50€ per 
setmana i nen  (de 9 a 13 hores + bus), sent de 80€ si afegim 
menjador i de 100€ allargant la jornada fins a les 17.00h i de 75€ si 
no es queden a dinar. Es parlarà en detall en properes reunions.  

 
 
A les 23.305h es dona per finalitzada la reunió amb el vist i plau de tots els 
assistents. 
 


