
ACTA DE LA REUNIÓ   DE L’A.M.P.A. 
DEL CEIP LA SÈQUIA DEL 8 DE 
NOVEMBRE de 2010 

 
 
Amb data del 8 de Novembre 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, Marta Fornells, Nuria Perramon, Josep 
Coll i Lidia Domene amb el següent ordre del dia: 
 

1. Lectura i ratificació de l’acta anterior. 
2. Reunió AMPA- Escola. 
3. Valoració Sortida Falgars + Castanyada 
4. Estat de comptes.  
5. Assemblea General de Socis 
6. Assumptes sobrevinguts. 

 
 
0. Visita Sr. Xavier Rubio. 
 
A les 21.00h hores rebem la visita del Sr. Xavier Rubio. Alcaldable per Manresa 
amb el Grup Iniciativa per Catalunya. El Sr. Rubio exposa la situació actual de 
l’ajuntament vers entitats com l´Ampa de La Sèquia i similars. També queda a la 
nostra disposició per qualsevol assumpte amb el que pugui ser d´utilitat. 

 
 
 
1. Lectura i ratificació de l´acta anterior 

 
Es fa la lectura de l´acta anterior i s´hi introdueixen algunes esmenes. 
 
En el punt on es parla dels contenidors de reciclatge, s´afegeix que estem pendent 
de que l’escola faci l´instancia corresponent a l’ajuntament.  
També puntualitzar que les eleccions al Consell Escolar es faran al Novembre i no a 
l´octubre com es mencionava en l´acta.  
Finalment, es parla de la figura del Delegat Escolar i hauria de ser Delegat de 
Classe 

 
 

2. Reunió AMPA - Escola 
 
 
Es comenta el tema de les properes eleccions al consell escolar. S’han de renovar 
dos pares i a hores d’ara no hi ha candidats.  La taula electoral es muntarà de 
12.00h  a 18.00h el proper 26/11/2010 per fer-hi les votacions. Com a voluntaris 
de l´Ampa per estar a la taula, es presenten la Marta Fornells de 12.00h a 14.00h i 
en Riel Clotet de 16.00h a 18.00h.  
El proper 19/11/2010 a les 18.00h es farà una reunió amb el TEC a L’escola.  
Es parla de la problemàtica de la entrada a l’escola amb cotxets (sobretot els de P3). 
També es comenta la necessitat o no d’instal·lar interruptors pels llums del pati.  
 
Li demanen a L’escola si necessitem quelcom més d’equipament  i proposen la 
compra de Tatamis (uns 60€ cadascun). Se li demanaran pressupostos al Mauri 
(esport7) i al Roger.  
També demanen la possibilitat de comprar penjadors pels vestidors.  
 



 
3. Valoració sortida Falgars + Castanyada 
 
En total, 107 persones varen participar en la sortida a Falgars. Es considera un èxit. 
Com a nota anecdòtica, comentar que alguna família va malinterpretar la nota 
informativa i van entendre que la sortida era en autocar.  
 
 
 
4. Estat de comptes. 
 
El saldo a bancs es de 74.900€ hores d’ara.  
El volum d’impagats s’ha reduït fins el 1.080€ aproximadament. 
També es comenta que el 80% dels alumnes paguen la quota de l´Ampa i que el 
69% de les famílies compren els llibres de l’escola via Ampa. 
 
5. Assemblea General de Socis. 
 
 
Es fixa la data per la propera Assemblea General de Socis. Es farà el proper 16 de 
desembre del 2010 a les 21.00h a L’escola. 
 
6. Assumptes sobrevinguts. 

 
 

- Reciclatge de llibres. L’escola hauria de prendre l´iniciativa i omplir 
l´instancia corresponent a l’ajuntament de Manresa. 

- El tema de la manca d’espai per fer determinades activitats 
extraescolars sembla que està sol.lucionat. 

- Gimnàstica per pares i mares a l’escola. Es un èxit amb una 
participació d’unes 30 persones per sessió. S’acorda posar un segon 
monitor. 

- Degut al calendari, s’acorda no realitzar cap activitat pel dia de Sant 
Jordi. 

- S’acorda fer calendaris enlloc de l´habitual llumineta de nadal. Es 
faran 1.000 unitats que es vendran a 1€ cadascun. 

- Xandalls de l’escola. Es presenten varies mostres i talles diferents. Es 
demanaran models similars que possibilitin tenir talles mes petites, ja 
que els actual, la talla mes xica es massa gran. 

- Núria Aramon proporciona mapa del pati de l’escola amb cotes, per 
tal de demanar pressupostos per cobrir el pati. També comentar que 
dues mestres de L’escola faran una visita al Col·legi Bages per tal de 
veure in situ el tipus de toldos que s’han instal·lat allà.  

- Firmes bancàries. S’acorda afegir a Lidia Domene i David Granados 
com a persones autoritzades a tenir firma bancària. La regla de 
necessitar sempre dues firmes per realitzar qualsevol operació es 
manté. 

- S’acorda demanar 16.000€ en bons de la Generalitat.  
- Josep Coll proposa fer un log de L’escola / Ampa. La web actual 

quedaria com ara però serà una entitat més estàtica. S´accepta. 
- Marta Fornells explica la recollida per el Banc d´Aliments. Es farà una 

nota informativa i s´acordarà amb L’escola com organitzar l’entrega i 
la posterior recollida dels aliments. 



- Núria Aramon proposa fer una compra de joguines pel servei matiner 
i pagar-ho amb el xec regal del Carrefour. Es miraran ofertes per fer 
la compra.  

- En Riel Clotet te una oferta d´un pare de L’escola que ven taules 
ergonòmiques per l´ordinador. S’acorda penjar aquesta informació al 
taulell de l´Ampa. 

 
 
A les 23.45h es dona per finalitzada la reunió amb el vist i plau de tots els 
assistents. 
 
Es fixa la propera reunió pel proper dijous 02 de Desembre del 2010 a les 21.00h a 
la biblioteca de l´Escola 
 
 
 
 
 
 


