
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L´AMPA DE L’ESCOLA LA SÈQUIA 
(18 DE SETEMBRE DE 2018) 

 
 
En data 18 de setembre de 2018, a les 20.30h del vespre, es reuneixen a la biblioteca 

de l’escola una vintena de pares/mares, el coordinador i la Secretaria de l’AMPA. 

La reunió té el següent ordre del dia: 

0. Lectura i aprovació acta anterior 

1. Estat de comptes  

2. Extraescolars curs 2018-2019 

3. Menjador escolar  

4. Valoració casals d’estiu 

5. Altres. Precs i preguntes 

 

0. Lectura i aprovació Acta Anterior 

L’acta anterior tenia un error en un número de la comanda de llibres i s’arreglarà. Per la 

resta, tot correcte 

 

1. Estat de comptes 

Es recorda que l’AMPA encara no té tresorer perquè no ha sortit cap pare/mare 

voluntari. Es tornarà a fer una crida a les famílies a veure si surt algú. 

Pel que fa als números, el Josep explica que les famílies van pagant les quotes AMPA. 

De moment de menjador i extraescolars no tenim ingressos. 

En quant a beques, només falta cobrar el mes de juny del Consell Comarcal. 

 

2. Extraescolars 2018-2019 

Ja s’ha tancat el període d’inscripcions a les extraescolars, i aquesta setmana és la de 

prova. 

Algunes activitats no es podran fer per manca d’inscrits, com per exemple laboratori de 

colors a infantil. Joc i joguina tenim pendent si es farà o no perquè hi ha pocs apuntats. 



 

 

 

 

Dels grans hi ha activitats que s’hauran de concentrar en un sol dia i altres que no es 

podran fer, com teatre, anglès dels grans o mindfulness.  

Un pare de l’escola demana poder presentar un projecte per fer l’extraescolar de ball de 

bastons. Se li diu que endavant, i que mirarem quins forats d’espais i horaris tenim 

disponibles després de tancar les extraescolars. Es podria plantejar de cara al gener. 

 

3. Menjador escolar 

S’informa del canvi de coordinadora de menjador, que es diu Maite, i també que han 

entrat alguns monitors nous. 

Estem tots en període d’adaptació a les noves maneres de funcionar i treballar del nou 

equip de monitors. Les cuineres i els nens també s’han d’acostumar a aquests canvis. 

La cuinera que abans entrava a les 13h ara entra una hora abans. 

L’empresa de càtering EL TEC se l’ha quedat el grup Llobet i a partir de gener ja deixarà 

de dir-se El TEC. Es notaran alguns canvis en els aliments ja que els proveïdors 

canvien. 

El dia 10 d’octubre a les 20.30 hores es farà una reunió a l’escola per a les famílies amb 

els membres del CAE i del TEC-grup Llobet en què s’explicaran tots aquests canvis. 

Un altre canvi, ja comentat en l’anterior reunió, és que P3-P4 i P5 tenen informe diari 

de menjador. 

 

4. Valoració casals estiu  

L’únic canvi respecte el que es va dir a la reunió de juliol és que la setmana de 

setembre hi va haver en total 15 infants. 

En general ha sigut una mica més fluix que anys anteriors, però també han vingut 

molts nens i nenes d’altres escoles. 

En quant al tema del bivac durant els casals d’estiu, s’explica el que va passar de què el 

CAE no va informar a les famílies ni tampoc a l’AMPA de l’activitat de nit que van anar a 

fer al parc de Can Font. Alguns pares no hi veuen la importància ja que diuen els nens 

ho van passar molt bé, però no es tracta d’això sinó d’un tema de permisos i 

autoritzacions.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Algunes famílies també s’han queixat del missatge que l’AMPA va enviar a les classes, 

ja que consideren que el to no va ser adequat i faltava el context per poder entendre bé 

les implicacions per l’AMPA, i que a la reunió sí que van ser explicades. 

Des de l’AMPA es remarca que el CAE va assumir la seva responsabilitat de manca 

d’informació, i que de cara al curs vinent es va acordar amb ells que es farà signar a les 

famílies un permís específic per a la sortida nocturna i s’explicaran les activitats que es 

faran i en quins espais. 

 

 

5. Altres. Precs i preguntes 

No hi ha cap més tema a comentar 

 

 

La propera reunió farà el dimarts 2 d’octubre a les 20.30 hores. 

 

   La Presidenta         La Secretària 


